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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wymiany, przebudowy istniejącego ogrodzenia dla tematu „Budowa boiska
przy Gimnazjum w Siemoni. Działki nr: 433/3, 572, Gmina Bobrowniki, obręb
Siemonia”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Zaleca się wykorzystanie
OST przy zlecaniu robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające wykonanie wszystkich robót przewidzianych sztuką budowlaną
bezpośrednio z nimi związanych robót towarzyszących i tymczasowych wymaganych
zastosowaną technologią lub rodzajem zastosowanego materiału
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ogrodzenie terenu jest środkiem zabezpieczającym teren przed zakłóceniami ruchu,
które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia - ludzi,
zwierząt lub pojazdów.
Demontaż istniejącego ogrodzenia:
- demontaż betonowych słupków ogrodzenia,
- demontaż istniejącego betonowego ogrodzenia,
- demontaż istniejącej furtki wejściowych
- demontaż 2 bram wjazdowych dwuskrzydłowych,
- wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruzu z rozbieranego cokołu betonowego
Zastosowane ogrodzenia:
- ogrodzenie jako panele systemowe o szerokości 250cm i wysokości 200cm z
podmurówką betonową.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Ogrodzenie terenu - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się
na teren niepożądanych intruzów spoza terenu ogrodzonego, tj. ludzi, zwierząt i
pojazdów.
1.4.2. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym
punktem ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę
określa się w odległości 0,5m od osi ogrodzenia, w kierunku od kierunku spadku
terenu .
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń
Ogrodzenia terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST.
Ogrodzenie wykonane będzie ze słupków systemowych o profilu prostokątnym
60x40x1,5mm z gwintowanymi otworami na śruby M6. Panele mocowane obejm.
Całość ocynkowana i powlekana powłoką poliestrową na kolor szary. Podmurówka
prefabrykowana zbrojona (deska betonowa) dł. ok. 2,4m i wysokości 30cm.
Fundament należy odpowiednio zazbroić i zaizolować pionowo (p. wilgociowo) izolacyjną masą bitumiczną + powłokowa masa bitumiczna. Fundament ułożyć na
warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm.
Pomiędzy słupkami wykonać przęsło metalowe wykonane z ciężkiej zgrzewanej
siatki. Panele bardzo sztywne i bezpieczne ze względu na zastosowanie podwójnych
prętów poziomych. Wymiary oczka: 200x50mm. Całość ocynkowana i powlekana
powłoką poliestrową na kolor szary.
W ogrodzeniu, należy wykonać 2 furtki wejściowe systemowe o szer. 120cm i wys.
200cm. Rama furtki wykonana jest z profilu stalowego o przekroju 80x60mm. Furtka
wyposażona w zawiasy regulowane, bezpieczny zewnętrzny zamek. Całość
ocynkowana i powlekana powłoką poliestrową na kolor szary.
W ogrodzeniu należy również wykonać 2 bramy systemowe dwuskrzydłowe o szer.
300cm i wys. 200cm. Rama bramy wykonana jest z profilu stalowego przekroju
80x60mm. Brama wyposażona w zawiasy regulowane, bezpieczny zewnętrzny
zamek. Całość ocynkowana i powlekana powłoką poliestrową na kolor szary.
2.1. Wymagania dla materiałów.
Słupki i elementy metalowe ogrodzenia.
Słupki metalowe ogrodzeń oraz przęsła wykonywać z profili stalowych o przekroju
kwadratowym, prostokątnym oraz z kształtowników: , zgodnie z dokumentacją
projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Słupki i elementy przęseł z profili zamkniętych kwadratowych wg. BN-79/06560-01
Wymagania dla elementów metalowych ogrodzeń.
Elementy metalowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-79/06560-01,PN-82/H93215,PN-72/H-93202.
Powierzchnia elementu metalowego powinna być charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym,
że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę
wymiarową dla kształtownika.
Pręty i kształtowniki przęseł ogrodzeń powinny być ze stali ST3SX

Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia.
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania
między sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być
czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054
[34], PN-M-82054-03 [35] lub innej uzgodnionej.
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być
wystawione przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę
wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę
dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach
zabezpieczających przez uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a)
umiarkowanych 8 µm, b) ciężkich - 12µm, zgodnie z określeniem agresywności
korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [9].
Wymagania dla drutu spawalniczego.
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru przewidują wykonanie
spawanych połączeń elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać
wymagania PN-M-69420 [28], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowotlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub
od 6 do 8 mm gdy elementy łączone są grubsze niż 15mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:
Średnica drutu, mm
Wytrzymałość na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powyżej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów
powinny składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane.
Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim drutem co najmniej w trzech
miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z jednego odcinka o regularnych i
niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli.
Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch
miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40kg. Łączna maksymalna masa pakowanych
drutów i prętów nie powinna przekraczać 50kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i
wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy,
oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu (prętów), masą netto, potwierdzeniem
kontroli o jakości wyrobu.
Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym
podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów,
sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości drutu na rozciąganie,
sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz
stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą.

Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynników wywołujących korozję.
Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych.
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i
odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna grubość powłoki cynkowej
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubości powinien
odpowiadać zaleceniom PN-H-04623 [8].

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
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Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może
ona wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie
powłoki od podłoża.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego
sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do
napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować:
środki transportu, kołowego ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe
betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Elementy stalowe ogrodzenia przewozić można dowolnymi środkami transportu. W
przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii należy je
zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w
wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach,
w odległości około 500mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek
powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie
załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie
należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W

przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych
zalecana jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia
mechaniczne występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem
się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed
korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
5.1. Zasady wykonywania robót.
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu
budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań
Inspektora Nadzoru
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą OST, przy wznoszeniu ogrodzeń
należą:
− wykonanie dołów pod słupki, wykopów pod cokół
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i cokół
− ustawienie słupków (metalowych, murowanych),
− wykonanie właściwego ogrodzenia ,
− wykonanie bram i furtek.
5.2. Wykonanie dołów pod słupki.
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod
słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20cm większe od wymiarów
słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2m.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy
wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a
następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości:
a) dla ogrodzenia stalowego równe długościom przęsła,
b) dla ogrodzenia murowanego - równe długościom przęseł metalowych,
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i cokoły.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być
osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia, cokoły
betonowe należy wykonać we wcześniej przygotowanych szalunkach. Po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, słupki betonowe oraz cokoły można zasypać ziemią.

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC po 14 dniach.
5.4. Ustawienie słupków i przęseł.
Słupki, i przęsła bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej
wysokości. Słupki z rur kwadratowych powinny mieć zaspawany górny otwór rury lub
wykończony wg. projektu.
5.5. Wykonanie przęseł stalowych ogrodzenia.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przęsła powinny być
umieszczone pomiędzy słupami ogrodzenia zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania
możliwie jednego wymiaru przęsła
Prześwity między przęsłem a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10cm.
Elementy metalowe -przęsła umieszcza się między słupkami i przymocowuje do
słupków w sposób zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia.
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M69011 [27].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19do 32MPa. Odchyłki
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5mm dla grubości spoiny do 6mm
i ± 1,0mm dla spoiny powyżej 6mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 16. Inżynier
może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 16 jeśli uzna, że nie mają one
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.
Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [29]
Rodzaj wady
Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica

Dopuszczalny wymiar wady, mm
2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.7. Wykonanie bramy i furtek.
Bramę i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w
przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary
ustala Inżynier.
Zaleca się wykonanie bram z zastosowaniem gotowych wyrobów systemowych.
Brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem zgodnym z
wyposażeniem oferowanym przez producenta.
5.8. Roboty konserwacyjne przy ogrodzeniu.
Malowanie ogrodzeń metalowych.
Przęsła, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz
po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozją.
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy
malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować
metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i
rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
− z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz,
rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające
przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie,
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36],
− przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za
pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i
zeszlifować podłoże pod farbę,
− do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do
użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji,
jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe, itp.)
oraz
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,
− farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie
„kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne
wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie
zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek
osadu i innych zanieczyszczeń),
− malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
− z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po
całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [25].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub
Inżynier na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby
w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako
rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz
z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub
sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
Naprawa ogrodzeń.
Naprawa ogrodzeń może polegać na wymianie elementów zniszczonych na nowe lub
na doprowadzeniu starych elementów do stanu właściwego dla całościowych funkcji
ogrodzenia.
Zakres napraw ogrodzenia powinien być określony w dokumentacji projektowej, SST
lub wytycznych Zamawiającego.
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być
demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i
wyglądem od pozostałych odcinków, chyba że naprawę wykonuje się jako
tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe materiały i rozwiązania
konstrukcyjne..
Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy
mniejszych uszkodzeniach - wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując
odpowiednie przykładki drewniane od strony wygięcia.
Przęsła, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić przez wymontowanie
całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Przęsła, i bramy uszkodzone w
znacznym stopniu, powinny być zastąpione nowymi przęsłami.
Ubytki w betonowych lub żelbetowych słupkach, fundamentach należy uzupełnić
zaprawą cementową po uprzednim oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu
miejsc zastarzałych do uzyskania czystego betonu. Szczeliny powstałe np. wskutek
nierównomiernego osiadania lub innych przyczyn, należy zalać rzadką zaprawą
cementową po uprzednim, dokładnym usunięciu zanieczyszczeń. W przypadku
zerwania zbrojenia, należy wzmocnić je prętami dodatkowymi, łącząc ze zbrojeniem
starym po stworzeniu haków i okręceniu drutem miękkim oraz wypełnieniu
strzemionami. Mieszankę betonową należy układać małymi porcjami i zagęszczać ją,
a po stwardnieniu betonu połączenie starego i nowego betonu zatrzeć packą.
Wszystkie bezużyteczne (zniszczone) elementy ogrodzeń, o ile zgodnie z SST nie
stają się własnością Wykonawcy, powinny być odwiezione na miejsce określone w
SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. 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, zgodnie z wymaganiami.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą:,
rury i kształtowniki na słupki,
drut spawalniczy,
elementy metalowe ogrodzeń oraz bramy wjazdowe.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając dość
skomplikowany charakter robót fundamentowych,, Inspektor Nadzoru nie może
zwolnić Wykonawcy z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. 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.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami
podanymi niżej w tablicy.
Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Lp.

Rodzaj badania

1

Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań

Opis badań

od 5 do 10 badań
z wybranych
losowo elementów w każdej
dostarczanej
partii wyrobów
liczącej do 1000
elementów

Powierzchnię zbadać nie
uzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości
wad użyć dostępnych
narzędzi (np. liniałów z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów, itp.)
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub sprawdzianami

Ocena wyników
badań
Wyniki powinny
być zgodne z
wymaganiami
punktu 2.3.

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, oraz wykopów pod cokoły,

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków i przęseł,
f) poprawność wykonania bram i furtek,
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20
mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków,
rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
OST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień OST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostkami domiarowymi są:
-

1 m2 zdemontowania istniejącego ogrodzenia,
1 m3 wyburzenia istniejącego ogrodzenia,
1 m3 wykonanego fundamentu,
1 mb wykonanego i zamontowanego ogrodzenia z podwaliną,
1 szt. wykonanej i zamontowanej bramy i furtek.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu wg OST.
Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
polskich norm lub posiadać świadectwa dopuszczenia.
Podczas odbioru należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta,
- atestację dostarczonych elementów,
- podstawowe wymiary,
- poprawność wykonania robót zgodnie z punktem 6 – kontrola jakości robót.
Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorowi na etapie przed ich
zakryciem.
Odbiory należy dokonywać na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny
wizualnej.

Dokonanych odbiorów należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić
wszystkie zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą
wynik pozytywny, roboty należy uznać za odebrane. W razie zakwestionowania
całości lub części robót należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty lub dokonać
odpowiednich poprawek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w OST.
Płaci się za jednostkę obmiarową podaną w punkcie 7.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu
Zapewnienia Jakości,
- zakup elementów i materiałów przeznaczonych do zabudowania,
- zastosowanie materiałów przeznaczonych do zabudowania,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii,
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
- wykonanie robót zasadniczych,
- oczyszczenie terenu robót i wywóz ,materiałów odpadowych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
- usunięcie ewentualnych defektów chodnika ulicznego wynikłych w trakcie
robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-03264
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

7. PN-B-32250
8. PN-H-04623
9. PN-H-04651
10. PN-H-74219
11. PN-H-74220
12. PN-H-82200
13. PN-H-84018
14. PN-H-84019
15. PN-H-84020
16. PN-H-84023-07
17. PN-H-84030-02

Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok
metalowych metodami nieniszczącymi
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie
agresywności korozyjnej środowisk
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.
Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal
niestopowa
konstrukcyjna
ogólnego
przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania.

18. PN-H-93010
19. PN-H-93401
20. PN-H-93402
21. PN-H-93403
22. PN-H-93406
23. PN-H-93407
24. PN-H-97051
25. PN-H-97053
26. PN-M-06515
27. PN-M-69011
28. PN-M-69420
29. PN-M-69775

30. PN-M-80006
31. PN-M-80026
32. PN-M-80201
33. PN-M-80202
34. PN-M-82054
35. PN-M-82054-03
36. PN-ISO-8501-1

37. BN-73/0658-01
38. BN-89/1076-02

39.
40.
41.
42.
43.

BN-69/5018-01
BN-83/5032-02
BN-80/6366-02
BN-88/6731-08
BN-70/6744-03

Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych
ustrojów nośnych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo.
Wadliwość
złączy
spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin
zewnętrznych
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego
przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
Śruby,
wkręty i
nakrętki stalowe ogólnego
przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i
wkrętów
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
Drut kolczasty
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych.

