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1.   Wstęp                                                                                                                          
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej 
1:4 w związku z wykonaniem utwardzenia terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich 

związanych z nauką uczniów zasad ruchu drogowego. Kod CPV 45 23300-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy 
ustawianiu obrzeŜy betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3cm jako obramowań 
projektowanego chodnika i drogi rowerowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. ObrzeŜa betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                               

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00.  „Wymagania 
ogólne”. 
 

2.2.  Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

-      obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, gatunek 1 - G1, 
-      Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
-      cement wg PN-B-19701, 
-      piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.3.  Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1 a 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 

On 
75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±±±± 8 ± 12 

b,   h ±±±± 3 ± 3 

  
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

  liczba, max 2 2 

  długość, mm, max 20 40 

  głębokość, mm, max 6 10 

  

 

 



SPECYFIKACJA. TECHNICZNA                                                                                                               D.08.03.01                                                                                                              
 

Wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich                                                                                              110                                                                                                                

2.3.4. Składowanie 

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

2.3.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250, klasy C25/30. 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 

 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111,a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

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

3.1.1  Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy betonowych wykonane będą ręcznie. 

3.1.2  Betoniarka – wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

4.1.1. ObrzeŜa betonowe – transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 
arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”. 

4.1.2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową pod obrzeŜa betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moŜe być dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 

4.1.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewoŜenia tego typu 
materiałów. 

5. Wykonanie  robót 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                     

5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1.Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca 
pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 

5.2.2. Wyznaczenie odcinków osadzenia obrzeŜy betonowych. 

Wykonawca dla własnych potrzeb moŜe wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeŜa betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej. 

PowyŜsze roboty będą wykonane ręcznie. 
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Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ±1cm. Dopuszczalne 
odchylenie od projektowanej niwelety obrzeŜa nie powinno przekraczać 0,5%. 
 

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeŜa betonowego. 

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeŜa wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki 
polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy grubości minimum 3cm. 

5.2.5. Wypełnienie spoin między obrzeŜami zaprawą cementowo-piaskową. 

Spoiny w obrzeŜach winny być wypełnione zaprawą i wygładzone. Wielkość spoin nie powinna 
przekraczać 0,8cm.  
Wypełnianie spoin zaprawą cementową powinno być wykonywane na bieŜąco w miarę postępu 
robót.  
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niŜ 20 MPa.  
 

5.2.6. Obsypanie gruntem tylnej ściany obrzeŜy. 

Tylna ściana obrzeŜy powinna być obsypana gruntem, który naleŜy zagęścić do wskaźnika 
IS>0,97.  
 

6.     Kontrola jako ści  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 jakości materiałów. 
   

6.3. 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 długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 
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 1mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
     ObrzeŜa betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 
 

Wykonawca dostarczy świadectwo jakości wbudowywanych obrzeŜy. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
 
Dopuszczalne wady: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – do 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- ich liczba            - do 2, 
- max długość      - 20mm, 
- max głębokość  - 6mm. 
 

Nasiąkliwość betonu uŜytego do wykonania obrzeŜy ±4%. 
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6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a)   koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)   podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c)   ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
-    linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
-    niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
-    wypełnienia spoin, sprawdzane co 10metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

7.    Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”     

 Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeŜa betonowego 20x6cm na 
podsypce c-p 1:4 gr. 3cm na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 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".  

 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.   

9.    Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 

Płatność za metr ustawionego obrzeŜa zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, 
oceną jakości uŜytych materiałów oraz jakością wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST, 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeŜa, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeŜe chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm pod obrzeŜa, 
- ustawienie obrzeŜy betonowych 20x6cm jako obramowania, 
- wypełnienie spoin między obrzeŜami, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeŜach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
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10.   Przepisy  zwi ązane 

10.1. Przepisy związane 
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. 

10.      BN-77/8931-12            Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 


