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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót – wykonanie nowego ogrodzenia .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST),  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  nowego  wg  opisu
technicznego i obejmują:

-wykonanie  ogrodzenia  z  słupkami  i  przesłami  metalowymi  osadzonych  w  prefabrykowanym
słupekiem betonowym. cokołem prefabrykową płytą podmurówki (pojedyńczo lub podwójnie ).

-wykonanie  ogrodzenia  z  słupkami  i  przęsłami  metalowymi  osadzonych  w  gruncie.
zabetonowanym oraz cokołem prefabrykową płytą kamienną.

-wykonanie  ogrodzenia  z  słupkami  i  przęsłami  metalowymi  osadzonych  w  gruncie.
zabetonowanym bez cokołu z płyty kamiennej.

-wykonanie  ogrodzenia  z  słupkami  i  przęsłami  metalowymi  osadzonych  na  istniejacym
fundamencie bez cokołu.

-wykonanie ogrodzenia z słupkami i przęsłąmi betonowymi osadzonych w gruncie.

Robotami towarzyszącymi są:

-wytyczenie w terenie.

-wykonanie wykopów pod słupki

-wykonanie spadków na istniejącym fundamencie

-wklejenie siatki i zatrarcie powierzchni na fundamencie

-wykonanie nawierzchni z kamyków płukanych

-niwelacja irównanie terenu

Uwaga 

Ze  względu  na  istniejące  różnice  wysokościowe  terenu  przed  montażem  ogrodzenia.  Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić i zatwierdzić z Zamawiającym ewentualne uregulowania wysokościowe i
nachylenia projektowanego ogrodzenia

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .
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Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną
normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiałów -wg opisu technicznego

Wszystkie montowane ogrodzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa i
dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spelnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wlaściwe skladowanie i wbudowanie.

3  SPRZĘT

Wymagania określone w Ogólnej ST. Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego użycie
nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy

4  TRANSPORT 

Materiały  należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty
technicznej , zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.Wyroby do robót mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące,
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5  WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Fundamenty ogrodzenia, bram 

Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe prefabrykowane dla slupków ogrodzeniowych posadowione
na gl. min. 0,8m , wykonane z betonu min. B15.
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków ogrodzenia panelowego.
Beton na stopy: - mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. - klasa betonu
C12,5/15;

Nadmiar gruntu pochodzący z wykopów fundamentowych /grunt rodzimy/ należy przemieścić i
rozplantować wzdluż ogrodzenia. Jeżeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie
zagęszczonym /czyli na nawiezionej lub wcześniej rozkopanej ziemi/ grunt taki trzeba mechanicznie zagęś
cić, zagęszczarką wibracyjną lub tzw. skoczkiem. Jeżeli warstwa ziemi nie daje się zagęścić stopy slupów
należy osadzać na takiej glębokości by stabilnie trzymaly się w gruncie stalym – nie wzruszonym

5.2. Cokoly i ksztaltki prefabrykowane.
Pomiędzy slupkami stalowymi należy zabudować prefabrykowane ksztaltki przelotowe betonowe wraz z
ksztaltkami narożnymi i końcowymi /np. w miejscach furtek i bram/ posiadające wpusty na plyty
cokolowe. Pomiędzy prefabrykowanymi ksztaltkami zabudować cokolową prefabrykowaną plytę o wysoko
ści min. 25cm . Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane wykonane z betonu min B15 o podwyż
szonej mrozoodporności. Plyty cokolowe betonowe dodatkowo zbrojone.

5.3 Montaż paneli metalowych ogrodzeniowych
Montaż paneli do słupa wykonany jest przy pomocy specjalnych kątowników wraz ze śrubami
zamkowymi. Mocowanie paneli do słupów narożnych odbywa się przy użyciu łączników  przewidzianymi
przez producenta ogrodzenia.
Wszystkie elementy mocujące ogrodzenia winny być zabezpieczone poprzez cynkowe ogniowanie i
malowanie proszkowe.
Pomiędzy słupami i kratą stosowane są specjalne gumowe „tłumiki" z gwintem (odporne na warunki
atmosferyczne) mające zadanie wyeliminowanie drgań i sił działających na metalową konstrukcję od
obciążeń użytkowych.

5. Montaż ogrodzenia z płyt betonowych 

Ogrodzenie z elementów prefabrykowanych betonowych powinno być posadowione na podłożu stałym ,
zagęszczonym,. Dolna krawędź elementów ogrodzenia powinna być posadowiona poniżej planowanego
pozimu terenu.. Słupki betonowe zbrojone˛ powinny byă posadowione w gruncie i zabetonowane. Długość
słupków nie może być mniejsza niż zasadnicza wysokość ogrodzenia plus długość umieszczona w wykopie
i zabetonowanana na głębokości nie mniejszej niż strefa przemarzania.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 . Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć z
aświadczenie o jakości (atesty) należą:
- panele ogrodzeniowe,
- profile prostokątne zamknięte lub rury okrągłe (systemowe) na słupki.
- elementy mocujące
- element prefabrykowany fundamentu i deska cokołowa (betonowa)

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
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fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania
badań materiałów dla tych robót.

6.2  Badania w czasie wykonywania robót
Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych.

6.3  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone.

7  OBMIAR ROBÓT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z
części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc specyfikacja nie
zawiera postanowień dotyczących obmiaru. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną kwotą umowną i
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Cena umowna składa się z rozliczeniowych pozycji
ryczałtowych wymienionych w Zestawieniu kosztów

8  ODBIOR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:

a. odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (wystawienie Częściowego
protokołu odbioru),

b.  odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót - wystawienie  Końcowego protokołu odbioru),

c. odbiór ostateczny.

8.2.Odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje
Zamawiający. Z odbioru częściowego sporządzany jest protokół.
Odbiór Robót zanikaj ących i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami
umowy 

8.3. Odbiór końcowy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu d
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o ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór robót po okresie 36-miesi ęcznej rękojmi. Polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z
usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI

O ile w kontrakcie nie zapisano inaczej podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa skalkulowana
przez Wykonawcę ofercie .

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
12.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
16. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
17. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
18. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
19. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
20. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
21. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
22. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
23. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
24. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 25.
PN-M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych
28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
29. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
32. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania.
33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
34. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz
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podłożystalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 35. BN-89/1076-02 Ochrona
przezkorozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
Żeliwnych. Wymagania i badania
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń Żelbetowych.

12.2. Inne dokumenty
38. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 9791982
39. Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990.


