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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (kod CPV 45100000-8) 

 

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO, PODBUDOWY Z TRYLINKI,   

TRYLINKI 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórek przy 

modernizacji parkingu w Starostwie Powiatowym w Mławie. 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót przy modernizacji parkingu w 

Starostwie Powiatowym w Mławie. 

Rozbiórce podlegać będą: nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz nawierzchnia z trylinki, podbudowa z 

kruszywa , krawężniki i elementy betonowe na powierzchni, szerokości i długości koniecznej do wykonania 

robót. 

2. MATERIAŁY 

Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz za wyjątkiem trylinki należy je przewieź w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

3. SPRZĘT 

Rozbiórkę można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Nacięcia należy wykonać przy użyciu pilarki do cięcia 

betonu. Zalecany sprzęt: 

- frezarki, 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- koparki. 

4. TRANSPORT Dowolny środek transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zakres wykonywanych robót 

Roboty omówione w niniejszej ST obejmują: 

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki, 

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu, 

- oznakowanie robót, 

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z betonu, 

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu, 

- wywóz gruzu na składowisko 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego gruzu. 

7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiaru jest: 

m2 - rozebranej: nawierzchni z betonu asfaltowego, trylinki, podbudowy z kruszywa, m - rozebranego 

krawężnika. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

- rozbiórki nawierzchni z betonu lub trylinki, 

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu, 

- wywóz gruzu na składowisko. 

 
II. ROBOTY ZIEMNE (kod CPV 45111200-0) 

Wykonanie koryta,  

1.1. Przedmiot OST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

ziemnych. 

 

 

1.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

wykonaniem robót ziemnych, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

2. MATERIAŁY 

Grunty z wykopu powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Grunty z pozyskiwane z dokopów muszą spełniać szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 dla 

gruntów przydatnych do nasypów i będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót ziemnych należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającego się do powtórnego użycia, 

należy stosować: 

- łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport urobku 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Urobek należy przewozić transportem samochodowym. Humus przeznaczony do powtórnego 

zastosowania, należy składować w obrębie budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wykopy 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny 

wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.  

 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is:górna warstwa o grubości 20cm - Is > 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach 

zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni 

należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 
III. PODBUDOWY (kod CPV 45233300-2) 
 

A. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach robót związanych przy 

modernizacji parkingu w Starostwie Powiatowym w Mławie. 



 

5 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniej szej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 o 

uziarnieniu O-65mm w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego.  

2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 

kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

Tabela 1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy 

 

2.3. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 

4. Transport 

Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

5. Wykonanie Robót 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

Lp

. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714/15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 40 PN-B-06714/16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 

PN-B-04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do straty 

masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

50 35 
PN-B-06714/42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714/18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie 

więcej niż 

10 PN-B-06714/19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik nośności podbudowy wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż przy zagęszczeniu Is > 1,0 

80 PN-S-06102 
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5.1. Wbudowanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie 

widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach. 

5.2. Zagęszczenie mieszanki 

Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim 

sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być 

równomierne na całej szerokości. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić minimum 1,0. W 

przypadku gdy nie można określić wskaźnika zagęszczenia Is podbudowy należy sprawdzić zagęszczenie 

mieszanki wg BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. Moduły odkształceń 

E1 i E2 określić wg normy PN-S-06102 pkt 2.43. 

 ̂< 2,2 
E i 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2>140MPa. 

5.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1. 

 

6.2.1. Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziamienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce 

roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem.. 

6.2.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 

dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją+10%, -20%. 

6.2.3. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

6.2. Badania w czasie robót 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego 

  

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 6000 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 6000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 



 

7 

metodzie obciążenia płytą, i nie rzadziej niż raz na 5000m
2
, lub według zaleceń Zamawiającego. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 
E-, 

< 2,2 
E i 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2>140MPa. 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25MPa do 0,35MPa przy zastosowaniu 

płyty VSS o średnicy 300mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,55MPa. Obliczenie wyników wg 

wzoru: 

eJ-^.D 

4As 
w którym: 

E - moduł odkształcenia Ap - różnica nacisków (MPa) 

As - przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków 

(mm)  

D - średnica płyty (mm)  

6.2.4. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości należy badać dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w obecności 

Zamawiającego. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 

 

6.3.1. Szerokość podbudowy 

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100m. Szerokość 

podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 

6.3.2. Równość podbudowy 

Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; 

dopuszczalne nierówności pod łatą 10mm. 

Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne 

odchyłki pod łatą 10mm. 

                                            

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie 

ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne1-
1
 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe w przekrojach charakterystycznych wg projektu 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 2 punktach na każdej działce roboczej 

Przed odbiorem: 

nie rzadziej niż raz na 6000m
2
 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia LUB 

- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m co najmniej w 20 

punktach na każde 1000m 
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6.3.3. Spadki poprzeczne 

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co lOOm. Dopuszczalne odchyłki 

spadku ± 0,5 %. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe 
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1cm, +0cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy 

Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100m oraz dodatkowo w punktach głównych 

łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5cm. 

 

 

 

6.3.6. Nośność podbudowy 

- moduł odkształceń: E\ i E2 wg normy BN-64/8931-02 powinny być zgodne z tabelą 4, 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm powinien to 

Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do 

połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość 

zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 

zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 

Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

 

 

Tabela 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym niż, 

% 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa 

40kN 50kN od pierwszego 

obciążenia Ei 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
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7. Obmiar Robót 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o określonej grubości. 

8. Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa wykonania lm
2
 podbudowy uwzględnia: 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie miejsca robót, 

- przygotowanie mieszanki, 

- wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem wymaganych badań i pomiarów, 

- transport i rozłożenie mieszanki, 

- profilowanie, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie podbudowy, 

badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 

11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

12 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

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

14 BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 

15 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

12. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Część 2. Załącznik" GDDP,   

Warszawa 1998 r. 

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
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IV. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (kod CPV 45233000-9) 

 

C. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach robót związanych 

przy modernizacji parkingu w Starostwie Powiatowym w Mławie. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

brukowej kostki betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5cm. 

Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 

 

 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed 

rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej 

kostki betonowej, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie 

przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (kostka) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 

2.1. Brukowa kostka betonowa 

Do wykonania robót należy użyć brukowej kolorowej kostki jednowarstwowej o grubości 8cm Wymagania 

techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tabeli 1. ___  

 

L Cecha Załąc

z nik 

Wymaganie 

p  normy   

1 Kształt i wymiary 

1. 1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 

grubości 

<100mm 

C Długość Szerokość 

Grubość 

±2 ±2 

±3 

Różnica pomiędzy dwoma 

po-miarami grubości, tej 

samej kostki, powinna być 

<3mm 

1. 

2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki > 

300mm), przy długości 

C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 
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Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 

światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 

cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 

stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  

1 Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z 

osłona z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 

Należy stosować: 

- mieszankę cementowo-piaskową 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 

i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 

- piasek wg PN-B-06711dla wypełnienia szczelin. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Piasek 

należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go 

                                            

 

 

pomiarowej 

300mm 

400mm 

 1,5 1,0 2,0 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2. 1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających (wg klasy 3, zał. 

D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia <1,0kg/m
2
, 

przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5kg/m
2
 

2. 

2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T > 3,6MPa. Każdy 

pojedynczy wynik > 2,9MPa i nie powinien wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm 

długości rozłupania 

2. 

3 

Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 

konserwacja 

2. 4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy - 

badanie 

podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy - badanie 

alternatywne 

<23mm <20 000mm
2
/5000mm

2
 

2. 5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana - zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. 

I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 
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zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. Cement należy przechowywać nie dłużej 

niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 

Do wykonywania podsypki cementowo-piaskowej można stosować betoniarki, równiarki a do zagęszczania 

również małe walce statyczne i wibracyjne. 

4. Transport 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych 

długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 

zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie 

transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co najmniej, co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 

- oznaczenie(określenie) wyrobu, 

- znak wytwórni, 

- datę produkcji. 

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie Robót 

a) brukową kostkę betonową należy układać bezpośrednio na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 

wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni 

powinna być zgodna z projektowaną grubością. 

b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może 

przekraczać 2mm, 

c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) 

powinna wystawać 3v5mm powyżej powierzchni tych urządzeń, 

d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia 

znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika, 

e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem prostopadle do kierunku ruchu , 

f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3mm. 

g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o % szerokości, 

h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były 

nie szersze niż 9mm, 

i) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku 

wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, 

j) po ubiciu należy szczeliny uzupełnić. 

k) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu i ubiciu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

elementu . 

b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 

• piasek: uziarnienie (wg PN-B-06711), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06711), zawartość 

pyłów mineralnych (wg PN-B-06711), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN- B-06711) - 1 

raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo przy zmianie 

źródła dostawy, 

• właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymogami odpowiednich norm. 

6.2. Kontrola podłoża gruntowo-cementowego. 

Należy sprawdzić: 

a) zagęszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej działki roboczej, 

b) ukształtowanie powierzchni podłoża 

spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja ±0,5%, 

spadek podłużny - co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,3%, 

równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym - co 20m, dopuszczalna tolerancja ±20mm, 

rzędne wysokościowe - co 20m , dopuszczalna tolerancja ±2cm, 

szerokość koryta - co 20m, dopuszczalna tolerancja ±5cm. 
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6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 

Należy sprawdzić: 

a) grubość warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości 

±lcm, 

b) rzędne wysokościowe - co 20m na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych ±lcm, 

c) ukształtowanie w planie - co 50m, 

d) szerokość - co 20mb, dopuszczalne odchyłki ±2cm, 

e) równość w profilu podłużnym - co 20m mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie mogą przekroczyć 

8mm, 

f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20m, prześwity pod łatą profilową nie mogą 

przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%, 

g) szerokość i wypełnienie spoin - w 5 punktach dziennej działki roboczej - spoiny muszą być wypełnione na 

pełną głębokość. 

7. Obmiar Robót 

Jednostką obmiarową 1m
2
 (metr kwadratowy) ułożonej i przełożonej nawierzchni chodnika. 

8. Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m
2
 nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagęszczeniem, 

- wypełnienie spoin, oczyszczenie powierzchni modernizowanego parkingu, 

- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST 

10. Przepisy związane 

 

 

PN-EN-1338 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-04481 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-B-06714/2 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-B-06251 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

PN-B-06711 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Drogi samochodowe. 

PN-B-06712 Masa zalewowa. Cement. Transport i przechowywanie. 

 

 

D. Krawężniki betonowe  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników w 

ramach robót związanych przy modernizacji parkingu w Starostwie Powiatowym w Mławie. 

. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie krawężników 

prostokątnych, ściętych 12x25x100cm, na ławie betonowej B-15 z oporem. 

Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 

później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, 

cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie 

przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 

2.1. Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe powinny posiadać następujące cechy charakterystyczne: 

- krawężnik powinien być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną 

grubość 4mm), 

- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 

- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 

wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem 

wynosi 1000mm, 

- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie, 

- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 

- klasa betonu nie niższa niż B 30 , 

- nasiąkliwość - klasa 2 

- mrozoodporność - klasa 3, 

- wytrzymałość na zginanie - klasa 2 

- odporność na ścieranie - klasy 4, 

- nośność minimum 31,6kN 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być 

równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla wysokości ±3mm, 

- dla długości ±1% z dokładnością do mm, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż lOmm 

- dla innych wymiarów za wyjątkiem promienia: 

■ dla powierzchni: ±3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm 

■ dla innych części: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 10mm 

- dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości dla powierzchni określanych jako płaskie i krawędzi 

określonych jako proste, badana na długości pomiarowej 800mm - ±4mm. 

Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier 

może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań. 

2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-B-06712, 

- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg 

PN-B-06711. 
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2.3. Materiały do posadowienia krawężników 

Krawężniki 15x30x100cm posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. 

Ława wykonana z betonu klasy B-15 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć: 

- cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, 

- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 

mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i 

urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 

- wody wg PN-B-32250, 

- można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających aprobatę 

techniczną IBDiM. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Do wytwarzania betonu na ławy: 

- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania składników, 

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

4. Transport 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w 

kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie 

przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. W 

przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno 

zawierać, co najmniej: 

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 

- znak wytwórni, 

- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 

wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Transport cementu wg BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać 

zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym należy stosować minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej 

zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej 

mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację 

należy rozpocząć przed upływem 90min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 

dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 

5.2. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm 

po zagęszczeniu. 

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne 

nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm. 

Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 10cm (mierzone od nawierzchni jezdni), a przy 

przejściach dla pieszych 2cm. 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i 

zmyć wodą. 

Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną 

głębokość i osuszeniu. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. Należy sprawdzić: 

a) krawężniki betonowe: 

- wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-EN-1340, 

- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN- EN-1340, 

- Aprobaty Techniczne 

- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 

producenta dla dostarczonej partii materiałów. 

b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 

- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą partię betonu 

rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych, 

- konsystencję betonu - przy każdym załadunku, 

- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymaganiami odpowiednich norm, 

- masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu 

2.4, 

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06711), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06711), zawartość 

pyłów mineralnych (wg PN-B-06711), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN- 

B-06711) - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo przy 

zmianie źródła dostawy, - wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla 

R7 i 3 dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. 

R7>10MPa, R28 > 14MPa. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 

Należy sprawdzić co 20m: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne odchyłki 

niwelety ławy ±lcm na każde lOOm, 

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ±lcm na każde lOOm, 

c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości - ±20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 100m. 

6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników 

Należy sprawdzić co 20m : 

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne odchyłki 

niwelety ±lcm na każde lOOm, 

b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ±lem na każde lOOm, 

c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm na 

każde 100m. 

6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach 

wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30MPa. Szerokość i dokładność 

wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
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8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa ustawienia lm krawężnika uwzględnia: 

- oznakowanie miejsca robót 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

- zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie wykopu pod ławę , 

- wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15, 

- ustawienie krawężników, 

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 

 
10. 10. Przepisy związane 

  

10.1. Normy 

  1.PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. Beton zwykły. 

  2.PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

  3.PN-B-11113 Zaprawy budowlane zwykłe. 

  4. PN-B-14501 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

  5. PN-EN 197-1Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku 

  6. PN-B-32250 Kruszywa mineralne. Badania. 

  7.PN-EN197-1 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

  8.PN-B-06714/26 Drogi samochodowe. 

  9.BN-68/8933-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. Kruszywa mineralne. 

10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych. 

 

 

 
E. Obrzeża betonowe 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące ustawienia obrzeży betonowych w ramach robót przy 

modernizacji parkingu w Starostwie Powiatowym w Mławie. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej grubości. Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed 

rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 
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Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (obrzeży betonowych, elementów betonowych palisady, 

piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

2.2. Obrzeża betonowe 

„Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm. Obrzeże powinno odpowiadać 

wymaganiom podanym klasy 2 PN-EN 1340." 

2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży 

- piasek spełniający wymagania PN-B-11113, 

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg 

PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Piasek należy gromadzić 

w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

4. Transport 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych 

długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 

zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie 

transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co najmniej, co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 

- oznaczenie(określenie) wyrobu, 

- znak wytwórni, 

- datę produkcji. 

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie Robót 

Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę z piasku gr. 5cm rozścielając piasek bezpośrednio w wykopie. 

Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. 

Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione na pełną głębokość. 

Światło obrzeży od strony chodnika powinno wynosić 5cm. Tylna ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 

6. Kontrola jakości Robót 

   Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 

przeprowadzonych badań     zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST. 

6.2. Kontrola materiałów 

Należy sprawdzić:  

c) obrzeża: 

• wygląd zewnętrzny, 

• kształt i wymiary, 
• Aprobaty Techniczne 
• komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 

d) materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 

• piasek: uziarnienie (wg PN-B-06711), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06711), zawartość 

pyłów mineralnych (wg PN-B-06711), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN- B-06711) - 1 raz 
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przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo przy zmianie źródła 

dostawy, 

• właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymogami odpowiednich norm. 

 

6.3. Kontrola ułożenia obrzeży. 

 

     Należy sprawdzić: 

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ±lcm 

b) światło obrzeży od strony chodnika - co 20m, dopuszczalne odchyłki ± l cm na każde l00m, 

c) usytuowanie w planie - co 20m, odchyłki nie mogą przekraczać ± lcm na każde l00m, 

d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3m - minimum w dwóch punktach na każde 100m - nie może 

przekraczać 1cm. 

7. Obmiar Robót 
    Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułożonych obrzeży. 

8. Odbiór Robót 

    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary z    zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej 1m ułożenia obrzeży obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- wykonanie wykopu pod ławę , 

- wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15, 

- ustawienie krawężników, 

- ustawienie obrzeży, 

- przygotowanie mieszanki cementowo-piaskowej 1:2 i wypełnienie szczelin 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 

 

 

 
10. Przepisy związane 

  1.PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. Beton zwykły. 

  2.PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

  3.PN-B-11113 Zaprawy budowlane zwykłe. 

  4. PN-B-14501 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

  5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku 

  6. PN-B-32250 Kruszywa mineralne. Badania. 

  7.PN-EN197-1 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

  8.PN-B-06714/26 Drogi samochodowe. 

  9.BN-68/8933-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. Kruszywa mineralne. 

10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych. 
 

VIII. UWAGI. 

Dokumentacja projektowa i zakres robót 
- Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 

Opisy robót zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do 

scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Wykonawca korzystający z rozwiązania wskazanego 

jako marka referencyjna lub równoważnego zaakceptowanego, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie 

wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, osadzania, 

uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich 
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innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 

organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na 

zakładkę), gospodarkę materiałami i inne czynniki wpływające na rzeczywiste ich zużycie. 

- Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w 

projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca, 

który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się 

z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i specyfikacja techniczna. 

- Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Cena Robót 

Ceny wykonania Robót, podane w Kontrakcie obejmują: 

Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których 

norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie 

z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak 

również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, 

transportu czy montażu. 

- Materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty 

manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją 

robót, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i 

terminowego wykonania usługi. 

- Koszty sporządzania rysunków warsztatowych, koszty sporządzania rysunków powykonawczych. 

- Świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty uczestnictwa w 

naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu urządzeń i koszty 

uczestnictwa w odbiorze. 

Materiały i wykonanie 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych 

materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia Robót zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w 

specyfikacj i. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich Robót z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie 

wykonawstwa. 

Wykonanie, maszyny i narzędzia 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania Roboty i 

usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów, 

odpowiada za nie podczas trwania Robót. 

Zagospodarowanie odpadów 

Wszystkie odpady powstające w związku z Robotami mają być zbierane i składowane tymczasowo na terenie 

budowy zajmowanym przez Wykonawcę. Następnie wywiezione przed zakończeniem prac. Spalanie odpadów 

na terenie budowy jest zabronione. Materiały (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas Robót, a nie przewidziane 

do wykorzystania w projekcie stają się własnością Wykonawcy. 

Porządkowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania Robót, do utrzymania porządku na terenie objętym 

Robotami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia Robót jak np.: 

drogi itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania). 

Użycie środków chemicznych 

Środki chemiczne mogą być zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane są 

w specyfikacji i przy niemożliwości zastąpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca 

powinien podjąć wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta danej substancji oraz usunąć 

niepotrzebne opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu, a następnie zutylizować je w sposób nie 

zagrażający środowisku. 



 

21 

W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów wykonawca powinien zatrudnić osobę przeszkoloną w 

zakresie użycia takich preparatów. Szczegółowy typ środków jest wskazany w specyfikacji lub wymaga 

akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 25 05. 1994r w 

sprawie wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczania tym znakiem /M.P.Nr 39/94 poz. 335/ wraz z póżniejszymi zmianami oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 19.12 1994r w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /DZ.U.Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego1995r/

3. Sprzęt 

Do wykonania stabilizacji w mieszarce należy stosować następujący sprzęt: 

mieszarki stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe dla wody, 

- spycharki, równiarki, 

- ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy, 

- przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania 

wody, 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
7. Obmiar Robót 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o 

określonej grubości. 

4. Transport 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kruszywo można przewozić 

dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 

zanieczyszczeniem. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania i 

przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie 

właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. Należy sprawdzić: a) 

kostki betonowe: 

• cechy fizykomechaniczne 
• wygląd zewnętrzny, 
• kształt i wymiary, 

• Aprobaty Techniczne 

• w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 

producenta dla dostarczonej partii materiałów. 


