Wydzia Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont chodnika przy ulicy Zwyci stwa
na wysoko ci bloków 4; 6; 8; w ramach
zadania Remonty Kapitalne Dróg

dzin 2009
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopów
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod
D-04.04.01. Ulepszone pod

a.

e z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIA
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.03.01. Betonowe obrze a chodnikowe
D-03.02.01. Regulacja studzienek
D-06.01.01. Humusowanie i obsianie traw - plantowanie.
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1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z remontem chodnika przy ulicy Zwyci stwa w B dzinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonywaniem chodników . Obejmuje ona wykonanie ca ci robót (chodnika):
korytowania,
wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
obrze y,
chodników,
1.4. Okre lenia podstawowe
Korytowanie. Usuni cie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której wbudowana
zostaje podbudowa..
Konstrukcja chodników. Uk ad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrze y wraz ze
sposobem ich po czenia przeznaczony dla ruchu pieszego.
Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Wykonawca jest zobowi zany do:
dostarczenia materia ów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
stosowania materia ów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadaj cych aprobat
techniczn odpowiednich instytutów badawczych,
poinformowania inspektora nadzoru (In yniera) przed rozpocz ciem dostaw o
proponowanych ród ach materia ów oraz uzyskania jego zgod
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej prze uprawnion
jednostk .
Nale y stosowa wibroprasowane kostki betonowe grubo ci 8 cm klasy 50
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Wygl d zewn trzny. Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste,
wkl ni cia nie powinny przekracza :
3 mm dla kostek o grubo ci > 80 mm.
Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej. Powierzchnie nale y wykona z kostki o grubo ci
80 mm. podwójne „T” Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci

± 3 mm,

na szeroko ci

± 3 mm,

na grubo ci

± 5 mm.

Kolory kostek przyjmuje si w kolorach szary, czerwonym,
Wytrzyma
na ciskanie. Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by mniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna najni sza wytrzyma
pojedynczej
kostki nie powinna by mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasi kliwo . Nasi kliwo kostek betonowych powinna odpowiada wymaganiom normy PNB-06250 i wynosi nie wi cej ni 5%.
Odporno na dzia anie mrozu. Odporno kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna
by badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno na dzia anie mrozu po 50 cyklach
zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:
próbka nie wykazuje p kni

,

strata masy nie przekracza 5%,
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma
zamra anych nie jest wi ksze ni 20%.

ci próbek nie

cieralno . cieralno kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wi cej ni 4 mm.
2.3.Kruszywa
Materia em do wykonania wymiany gruntu dla nawierzchni chodników i wjazdów powinna by
mieszanka piasku, pospó ki i/lub wiru. Kruszywo powinno by jednorodne, bez domieszek gliny
i zanieczyszcze obcych. Celem poprawy uziarnienia i zag szczalno ci warstwy ulepszonego
pod a dla nawierzchni ulic nale y doda min. 30% kruszywa amanego. Materia em do
wykonania wymiany gruntu dla nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych mo e by
mieszanka dowolnego typu kruszywa niewysadzinowego o wska niku piaskowym WP>35.
Ponadto kruszywo powinno posiada aprobat na mo liwo jego wbudowywania w stref
przemarzania wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
2.4.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna le
poni szej tablicy.

pomi dzy krzywymi granicznymi podanymi w
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Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 dla kruszywa na
ulepszone pod e (podbudowy pomocnicze)
Sito kwadratowe [mm]
63
31.5
20
16
12,8
8
6,3
4
2
1
0,5
0,25
0 125
0,075

2.5.W

Przechodzi przez sito [%]
100
78-100
62-100
58-94
49-86
40-75
35-68
29-59
19-41
12-31
9-23
5-15
3-11
2-10

ciwo ci kruszywa

Kruszywa powinno spe nia wymagania okre lone w poni szej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane w

ciwo ci kruszywa

Wymagania
Lp.

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

Wyszczególnienie
ciwo ci

Kruszywa
naturalne

Kruszywa amane

el

Badania
wed ug

Podbudowa
zasadnicza
od 2 do
10

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2 do
10

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

5

10

5

10

5

10

35

45

35

40

-

-

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481 [1]

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

35

45

35

50

40

50

PN-B-06714
-42 [12]

30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

Mrozoodporno , ubytek masy po
25 cyklach zamra ania, %(m/m), nie wi cej ni

5

10

5

10

5

10

Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, % (m/m), nie wi cej
ni

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80

60

80

60

80

60

PN-S-06102
[21]

120

-

120

-

120

-

Zawarto ziarn mniejszych ni
0,075 mm, % (m/m)
Zawarto nadziarna, % (m/m), nie
wi cej ni
Zawarto ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni
Zawarto zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wi cej
ni
Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu metod I lub
II wg PN-B-04481, %
cieralno w b bnie Los Angeles
a) cieralno ca kowita po pe nej
liczbie obrotów, nie wi cej ni
b) cieralno cz ciowa po 1/5
pe nej liczby obrotów, nie wi cej ni
Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni

Zawarto zwi zków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
wi cej ni
Wska nik no no ci wno mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS 1,00
b) przy zag szczeniu IS 1,03
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2.6.Woda
Woda zapewniaj ca w
PN-B-32250:1998.

ciwe zag szczenie powinna odpowiada wymaganiom normy

2.7. ród a materia ów
Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi tylko ze róde uzgodnionych i
zatwierdzonych przez In yniera. ród a materia ów powinny by wybrane przez Wykonawc i
przedstawione do akceptacji In yniera z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed
rozpocz ciem robót. Wykonawca powinien dostarczy In ynierowi wyniki bada laboratoryjnych
cznie z projektowan krzyw uziarnienia i reprezentatywne próbki materia ów. Materia y z
zaproponowanego przez Wykonawc ród a b
zaakceptowane do wbudowania przez
In yniera, je eli dostarczone przez Wykonawc wyniki bada laboratoryjnych i ewentualne
wyniki bada laboratoryjnych prowadzonych przez In yniera wyka zgodno cech
materia owych z wymaganiami. Zatwierdzanie ród a materia ów nie oznacza, e wszystkie
materia y z tego ród a b
przez In yniera dopuszczone do wbudowania. Materia y, które nie
spe niaj wymaga zostan odrzucone.
2.8. Podbudowy - wymagania
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by zgodne z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji
projektowej i warunkami okre lonymi przez administratora drogi.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania nawierzchni
Nawierzchni z kostki brukowej nale y wykona r cznie,
Do zag szczenia nawierzchni brukowej stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku pod brukiem mo na stosowa mechaniczne
urz dzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraw nikach, do zag szczania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y u ywa walce drogowe .

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzyma ci betonu minimum 0,7 R, kostki przewo one s na stanowisko gdzie
specjalne urz dzenie pakuje je w foli i spina ta
stalow co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. W takim stanie nale y je przewozi samochodami
ci arowymi. Za adunek i roz adunek palet powinien si odbywa z wykorzystaniem
odpowiednich wózków wid owych.
Kostki betonowe mo na równie przewozi samochodami na paletach transportowych
producenta.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Pod

e

Pod e pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych uk adanych na chodnikach mo e
stanowi grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP 35.
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni z kostki brukowej
przeznaczon dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego mo na
wykonywa bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt pod a powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u
z dokumentacj projektow .

enie nawierzchni powinien by zgodny

Podbudow w zale no ci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robót jest równie
wykonanie nawierzchni gruntowych), obci enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo e
stanowi :
kruszywo naturalne lub amane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa t uczniowa, wirowa lub

lowa.

Rodzaj podbudowy musi by zgodny z dokumentacj projektow lub by zaakceptowany przez
In yniera. Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nale y stosowa obrze a
betonowe wed ug BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacj projektow zaakceptowane przez
In yniera.
Obrze a
Zastosowanie maj wibroprasowane obrze a betonowe o wymiarach 8x30cm gatunku I.
Ponadto beton u yty do produkcji obrze y ma by klasy nie mniejszej ni B25 i dodatkowo
powinien charakteryzowa si :
Nasi kliwo ci : < 4% wg PN-B-06250:1988,
cieralno ci na tarczy Boehmego: < 3mm,
mrozoodporno ci min. F50, zgodnie z norm PN-B-06250:1988. Obrze a nie powinny
by p kni te i nie mog mie adnych uszkodze na swoich kraw dziach. Dopuszcza si
minimalne ubytki w obrze ach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te wyst puj na
niewidocznych p aszczyznach po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
obrze y w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej lub wykonywanie
obrze y zgodnie z odpowiedni polsk norm .
Obrze a ustawia nale y na awie z betonu B10. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubo ci warstwy 3cm po zag szczeniu. awa obrze a powinna by dyktowana co oko o 50m.
Niweleta obrze a powinna by zgodna z projektowan niwelet ci gu komunikacyjnego
natomiast jego ods oni cie od strony chodników powinno wynosi 3cm. Tylna ciana obrze a
powinna by po ustawieniu obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna ciana obrze a nale y ubi .

Remont chodnika przy ulicy Zwyci stwa w B dzinie w ramach zadania Remonty Kapitalne Dróg

7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm i powinny zosta ca kowicie wype nione
zapraw cementowo piaskow w stosunku 1:2. Spoiny obrze y przed zalaniem zapraw nale y
oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami temperatury spoin nad szczelin
dylatacyjn aw nale y pozostawi nie wype nion .

5.4. Podsypka pod kostk brukow
Na podsypk nale y stosowa piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubo podsypki po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.5. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostk uk ada si na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy
kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk nale y uk ada oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie powierzchni
onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi do ubijania
nawierzchni.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny piaskiem i zamie nawierzchni .
Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by zaraz oddana
do ruchu.

6. PLANTOWANIE TERENU ORAZ SKARP WYKOPÓW
I NASYPÓW
6.1. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
Wyszczególnienie robót:
1. R czne ci cie wypuk ci oraz zasypanie wg bie o wysoko ci ci i g boko ci zasypa
nie przekraczaj cych 30 cm.
2. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bry (kol. 01-03).
3. Wyrównanie terenu z grubsza równiarkami przez ci cie nierówno ci i zasypanie wg bie
(kol. 04-06).
6.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi.
Warstwa humusu powinna si ga poza górn kraw
skarpy wykopu i poza podnó e skarpy
nasypu od 15 do 25cm.
Grubo pokrycia ziemi ro linn powinna wynosi 10 cm.
on warstw humusu nale y lekko zag ci przez ubicie r czne ub mechaniczne.
6.3. Obsianie nasionami traw
Przed obsianiem powierzchni nale y wykona humusowanie.
Do wysiewu mo na zastosowa mieszank traw nr 3 wg KCK 3-21 o sk adzie:
Agrostis vulgaris 30%
Festuca capillata 30%
Festuca heterophylla 25%
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Lohum perenne 15%.
Wskazane jest dodanie do mieszanki oko o 2% nasion koniczyny bia ej. W porze
bezdeszczowej, gdy zachodzi obawa
przesuszenia gleby zastosowa deszczowanie do momentu uzyskania równomiernego
podsi kania wody na g boko
4cm.
6.4. Piel gnacja
Wykonawca zobowi zany jest do utrzymania i piel gnacji posianych trawników jedynie w
okresie trwania kontraktu. Dalsza piel gnacja i utrzymanie trawników nale y do Zamawiaj cego
i me jest obj te zakresem przedmiotowego Kontraktu.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi czy materia y posiadaj atest
wyrobu wed ug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
7.2. Badania w czasie robót
Sprawdzenie pod a i podbudowy. Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj projektow i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi.
Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków
poprzecznych i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow oraz
punktem 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj
projektow oraz wymaganiami wed ug punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:
pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie niwelety pokryw w azów w studzienkach.
7.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówno ci pod ne. Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at lub planografem
zgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekracza 0,8 cm.
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z dokumentacj
projektow z tolerancj ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni. Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza ± 1 cm.
Szeroko nawierzchni. Szeroko
projektowanej o wi cej ni + 5 cm.

nawierzchni nie mo e ró ni si od szeroko ci

Grubo podsypki. Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny
przekracza ± 1 cm.
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Niweleta pokryw w azów w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomi dzy rz dn jezdni
(chodnika) oraz rz dn pokrywy w azu do studzienki nie mo e by wi ksze, ni
1 cm.
7.4. Cz stotliwo

pomiarów

Cz stotliwo pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. by y
przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam gdzie poleci to
In ynier.

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow odbudowy nawierzchni chodników jest 1 metr kwadratowy (m2).
Jednostk obmiarow obrze y jest 1 metr (m) bie

cy obrze a.

9. PRZEJ CIE ROBÓT
9.1. Ogólne zasady Przej cia Robót
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami In yniera je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9.2

Odbiór robót zanikaj cych

Odbiorowi robót zanikaj cych podlegaj elementy, które ulegaj demonta owi przed
zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonane w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.
Przy odbiorze powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót.
Dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii
wed ug PN-86/B-02480, wyniki bada gruntów, ich uwarstwie , g boko ci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a gruntowego wed ug PN-8 1/B03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów,
stopie agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodono nych.
Stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków
wysoko ciowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegaj cego wzd
i w poprzek
trasy przewodu, a tak e przekroje poprzeczne i przekrój pod ny terenu, zadrzewienie.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów.
9.3. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu
Zasady ich odbioru s okre lone w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
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Odbiorowi robót ulegaj cych zakryciu podlegaj :
przygotowanie pod

a i wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw

niki.

Odbiór robót ulegaj cych zakryciu powinien by dokonane w czasie umo liwiaj cym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Przy odbiorze powinny by dostarczone min. nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót.
Stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków
wysoko ciowych reperów.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów.
Odbiór robót ulegaj cych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
sposobu przygotowania pod
podbudowy,

a i jako ci oraz zgodno ci z normatywami wykonania

jako ci i zgodno ci z normatywami wykonania podsypek i aw pod kraw

niki.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow i specyfikacjami
technicznymi, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci wykonania i wbudowania oraz
zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie „Kontrola jako ci robót” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by uj te w formie protoko ów
i wpisane do dziennika budowy.
9.4. Przej cie cz

ci Robót

Jest to techniczne przej cie cz ci Robót po ich uko czeniu, przed przekazaniem
Zamawiaj cemu. Przy Przej ciu wymagane jest przed enie nast puj cych dokumentów:
wszystkich dokumentów wymaganych przy Przej ciu cz
protoko ów wszystkich przej

cz

ci Robót,

ci Robót,

wiadectwa jako ci wydanego przez dostawców materia ów,
dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych
przez uprawnion jednostk geodezyjn .
Przy odbiorze nale y sprawdzi :
zgodno wykonania z dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji projektowej,
protoko y z przej

cz

ci Robót i realizacj postanowie dotycz

usuni cia usterek,

aktualno dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupe nienia.
inwentaryzacja powykonawcza – po zako czeniu prac wykonawca zobowi zany jest do
opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawcza
nale y dostarczy inwestorowi po odbiorze ko cowym wraz ze zaktualizowanym
podk adem mapowym i klauzula w ciwego o rodka geodezyjnego o przyj ciu
materia ów do zasobu.
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10. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podbudowy z t ucznia
- wykonanie podsypki piaskowej,
-u

enie warstwy brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-B-04111

Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy
Boehmego.

2. PN-B-06250

Beton zwyk y

3. PN-B-06712

Kruszywa mineraln do betonu zwyk ego.

4. PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania
i ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

5. PN-B-32250
6. N-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a

7. BN-68/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego

8. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at

9. PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych- wir i mieszanka

10. PN-B-1 i 112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych

11. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

12. PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z
do nawierzchni drogowych

la stalowniczego

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Warszawa, 1997
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14. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430)
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