Remont kaplicy przycmentarnej przy kościele Św. Rocha przy ul. Staszica w Złotowie.

ST 1.10. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzeń terenu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z
wykonaniem utwardzeń wokół budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu utwardzeń wokół
budynku – wykonaniu opaski z nawierzchni szutrowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymaganiach ogólnych”.
Opaska wokół budynku układana w obrzeżu betonowym 8x30x100cm
1. Bazalt grafitowy frakcji 20-50mm gr.15cm
2. Agrotkanina przeciwchwastowa
3. Podsypka żwirowa gr.20cm
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.
Żwir stosowany do wykonania ław pod obramowania powinien odpowiadać wymaganiom PN-B11111.
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Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aprobaty dopuszczające do stosowana w budownictwie.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw odsączającej i odcinającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00
Wykonywanie robót może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez
Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrola
jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań charakterystycznych kostek, w przypadku żądania
ich przez Inspektora, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu
b) w zakresie innych materiałów - sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), - ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganiach ogólnych” .
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie wg Specyfikacji Ogólnej oraz umowy.
Cena wykonania 1 m2
nawierzchni z kostki brukowej/nawierzchni szutrowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeza.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania
poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

ST-1.10 str. 4

