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ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1. 1 niniejszego opracowania.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie
produkcji. Ulepszone podłoże - warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana wówczas,
gdy podłoże gruntowe ma małą nośność.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w optymalnych
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni,
Obrzeże betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z:
_ wykonaniem nawierzchni wewnętrznych,
_ wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych,
_ wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej,
_ wykonaniem krawężników i obrzeży.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”
2.2. Nawierzchnie utwardzone,
Nawierzchnie wykończone kostką gr 6 i 8 cm _ Kostka brukowa gr 6 cm, gr 8 cm
_ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _ Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie _ geowłóknina,
_ Podłoże gruntowe
2.3. Wyszczególnienie materiałów Nawierzchni utwardzonej
Szczegółowe parametry materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni utwardzonych należy przyjąć
zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumentacji projektowej.

Piasek
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003.
Krawężniki betonowe
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe gatunku 1-go, które powinny być
wykonane z betonu klasy B-30.
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać atest
producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników.
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki:
_ -nasiąkliwość 4%,
_ -ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm,
_ -mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 - stopień mrozoodporności F-150.
Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys.
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po
wodzie., których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po
wyj ęciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników:
_ -na długości 8 mm,
_ -na szerokości i wysokości 3 mm.

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników
powinno być takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed
wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
Beton na ławę
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie
z PN- 88/B-06250
Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające
wymagania podane poniżej
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą,
że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami
określonymi w normie PN-B-06714-15,
PN-B-06714-26, PN-B-06714-28
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj ących przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
Kruszywo stabilizowane cementem
Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96014
Skład kruszywa stabilizowanego cementem
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.3.
Skład kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał
osiągnięcie właściwości określonych normą . Zaleca się taki dobór mieszanki, aby
spełnić
wymagania wytrzymałościowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość cementu w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać wartości 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN- B-04481 (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Podbudowa z kruszywa łamanego
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren
żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego
niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym.
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm.I.
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2
E2>=140MPa,
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegaj ą oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, lub zawijane folią, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach transportowych
producenta. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie
transportu, a góma warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać na środkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm,
należy wykonać warstwy konstrukcyjne podłoża.
5.2. Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej i płyt
betonowych można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie.
5.3. Podbudowa z kruszywa Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie
jest spełniony i występują zaniżenia poziomu
w
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną
przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is > 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i
nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty
wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania .
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie
przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób
umożliwiaj ący jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami
określonymi w niniejszych specyfikacjach. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o
20% jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w
kierunku osi placu. Zagęszczenie podbudowy
o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, 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.
5.4. Podsypka piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana
w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25^0,35. Zawartość cementu do piasku w
stosunku 1:4
5.6. Krawężniki i obrzeża Wykonanie ławy pod krawężnik
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez oporu w
szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ustawienie krawężników
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501.
Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem
zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową
nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.
Ustawienie obrzeży
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość obrzeży nad
nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5 □ 6 cm. Niweleta obrzeży powinna być
zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego.
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i płyt betonowych
Kostkę i płyty układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo piaskowej w taki
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2^3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem
lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora.
Następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych
i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 ogólnej
specyfikacji technicznej.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić
sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki
zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót,
składających się na ogólny element. Kontrola obejmować
powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
niniejszych ST "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji
wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jakości robót".
6.4. Kontrola po wykonaniu robót
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil poprzeczny,
równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badań Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie.
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :
_ głębokości koryta ± 1 cm,
_ szerokości koryta : ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków
polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową .
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych płyt betonowych polega
na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
_ pomierzenie szerokości spoin,
_ sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,
_ sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),
_ sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej nawierzchni
zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2
cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.
6.6. Ocena badań
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań wymienionych
w p. 6.5. okażą się pozytywne.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:
_ [m2] wykonania nawierzchni utwardzonych,
_ [m2] wykonania chodników z kostki betonowej,
_ [m] wykonania krawężników i obrzeży,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
_ sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
_ sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,
_ zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze
ST.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
_ przygotowanie podłoża,
_ ewentualnie wykonanie podbudowy,
_ wykonanie podsypki,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzonej obejmuje:
_ przygotowanie stanowiska roboczego,
_ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
_ wykonanie podbudowy,
_wykonanie ułożenia geowłókniny _ wykonanie nawierzchni utwardzonej,
_ uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
_ usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
_ likwidacje stanowiska roboczego,
_ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie obrzeży betonowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
PRZEPISY ZWIĄZANE
_ PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne _ PN-EN 1340:2004 Krawężniki
betonowe - Wymagania i metody badań _ PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania
i metody badań _ PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania _ PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
_ PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania
_ PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
_ PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań _ PN-EN 1340:2004/AC:2007
Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań _ PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
_ PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

