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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach zadania pn.: 
„Budowa chodnika w ulicy Sycowskiej w Poznaniu”.  

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych i obejmują  

− ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x20x100cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie betonowej z oporem. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od 
pobocza lub pasa gruntowego. 
 

1.4.2 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”      
pkt 1.5. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Obrzeża betonowe 

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy zastosować obrzeża betonowe 8x20x100 cm 
z betonu C 25/30 (B30), spełniające następujące wymagania: 

− nasiąkliwość ≤ 5%, 

− odporność na zamrażanie/rozmrażanie klasa 3, 

− odporność na ścieranie - klasa 4, 

 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla wysokości i szerokości ±3 mm, 

- dla długości     ±8 mm. 
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2.2 Materiały na podsypkę 

 Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 

 Wymagania: 

- cement 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom          

PN-EN 13139, 
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 
 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”   
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Obrzeża betonowe powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z 
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed 
uszkodzeniem mechanicznym. 

4.2. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem. 
 Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera 
 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

5.2.1 Wyznaczenie odcinków osadzenia obrzeży betonowych 

 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży należy wykonać 
na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót 

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r. Załącznik 3 i 4. 

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe  

 Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. 
 Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. 
 Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 
0,5%. 

5.2.4 Ustawienie obrzeży 

 Wbudowanie obrzeży należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przy 
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu 
oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową.  
 Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową w proporcji 1:4 i 
grubości 3cm po zagęszczeniu. 
 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wg ST D-05.03.23. 
 Tylną ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 
 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inżyniera, 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę, 

b) ustawienie betonowego obrzeża, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii elementu w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny elementu, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża 
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7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeża. 
 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej 
ST dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 
− oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowej, 
− wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża, 
− ustawienie obrzeży betonowych, 
− wypełnienie spoin między obrzeżami, 
− zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony 

zewnętrznej, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
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PN-EN 
12620+A1:2010 

Kruszywa do betonu 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


