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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy ogrodzenia Budowy Obwodnicy miasta
Słupska.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie
1.1.
1.3. Zakres robót objętych OST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi dla następujących rodzajów robót:
nazwy i kody:
– grup robót,

452

– klas robót,

4523

– kategorii
robót,

45233

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad oraz dróg.

D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.06.13 Ogrodzenie dróg
D.07.06.13a Furtka samodzielna
D.07.06.13b Furtka przy bramie
D.07.06.13c Brama wjazdowa samodzielna
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub
pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/
Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki
dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania.
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami),
przęsła mostowego.
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od
ruchu pieszego.
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej
elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:
1.5.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

opis zadania,

plan sytuacyjny,

rysunki konstrukcyjne
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST, i wpłynie to niezadowalająco na jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a)
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
2)
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót
odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane
place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić
strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody
gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum.
Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy.
Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem
wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z
tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:
(a)
zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,
(b)
zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami
niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób
zapewniający ochronę środowiska,
(c)
przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych ,
(d)
zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.
Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić
wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za
którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z
zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót winien sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu
technicznego istniejących budynków leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków
prowadzenia Robót, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. W
strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić
Roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów
sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien
prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym wibracji i innych negatywnych efektów.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie

powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte z Terenu Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia
Zakończenia Robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu
Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót.. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę
zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie
będą uważane za własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera
/ Kierownika Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową.
1.6. Zaplecze Inżyniera
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Inżynierowi, pomieszczenia biurowe,
sprzęt i inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M00.00.01 „Zaplecze Inżyniera”.
1.7. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności
realizacji poszczególnych odcinków obwodnicy i organizacji ruchu do „Zasad organizacji
ruchu na czas budowy”.
2. MATERIAŁY
Stosowane materiały powinny spełniać wymagania norm obowiązujących w okresie
wykonywania robót.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z
wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub
wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:
a)
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót,
c)
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych
miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej w
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę,
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
−
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
−
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
−
sposób zapewnienia bhp,
−
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
−
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
−
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
−
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
−
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
−
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
−
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
−
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
−
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami
ST na podstawie wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, których cechy techniczne i
jakościowe zostały opisane w art. 30 ust. 1 i 2\ ustawy o zamówieniach publicznych.
Każdy wyrób budowlany powinien spełniać kryteria określone w jednych z dwóch
systemów legalizacji wyrobów budowlanych:
- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).
lub być dopuszczony do stosowania jednostkowego.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
−
uwagi i polecenia Inżyniera,
−
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
−
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
−
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
−
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
−
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
−
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,
−
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
−
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
−
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
−
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
−
−
−
−
−

Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów
Książka (Rejestr) Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące
dokumenty:
a)
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)
protokoły przekazania Terenu Budowy,
c)
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)
protokoły odbioru Robót,
e)
protokoły z narad i ustaleń,
f)
korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)
odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)
odbiorowi częściowemu,
c)
odbiorowi ostatecznemu,
d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór

Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i
ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w pkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające
lub zamienne).

3.
4.
5.

Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
6.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST i ew. PZJ.
7.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9.
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w
ilości egz. uzgodnionej z Inżynierem.
10.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w ilości egz. Uzgodnionej z Inżynierem.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających
wyznaczy Komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
−
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
−
wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
−
wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
−
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
−
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) uaktualnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz
uzgodnienie
z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) budowę dróg dojazdowych technologicznych na potrzeby realizacji obiektów
mostowych wraz z projektami dróg i kosztami uzgodnień,
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(d) opłaty/dzierżawy terenu,
(e) przygotowanie terenu,
(f) wykonanie tymczasowych objazdów wg projektu organizacji ruchu na czas budowy
i w oparciu o wykonany projekt konstrukcji nawierzchni
(g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni na objeździe i odcinku
przebudowywanym drogi krajowej nr 6,
(b) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z późń. zm.)
2. Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(weszła w życie 26 września 2005 roku)
3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
4. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 209 z ) w
sprawie oceny systemu zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich
oznaczania znakowaniem CE.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
10.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004
r. Nr 198, poz. 2042)
12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011
13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)
14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)
16.Rozporządzenie Ministrów Transportu I Gospodarki Morskiej Oraz Spraw
Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych
17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem
18.USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody.(Dz. U.04.92.880 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
19.USTAWA z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw,(Dz. U.03.190.1865 z dnia 7 listopada 2003 r.)
20.USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.)
21.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dziennik
Ustaw 2003 Nr 47, poz. 401
22.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia

D - 07.06.01 OGRODZENIA DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy ogrodzenia Budowy Obwodnicy miasta
Słupska.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzeń dróg
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie
1.1.
1.3.2. Rodzaje ogrodzeń dróg
Ogrodzenia dróg mogą być wykonywane jako:
− siatki metalowe różnych typów,
− siatki z tworzyw sztucznych,
− ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (przykłady: załącznik 11.2),
− w przypadkach szczególnych - ogrodzenia z różnych materiałów, jak np. ogrodzenia
betonowe, kamienne, z elektrycznych przewodów chroniących przed zwierzętami
domowymi, drewniane, panelowe, itp.
Niniejsza ST dotyczy stosowanych w drogownictwie ogrodzeń z siatek
metalowych, siatek z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykowanych elementów
żelbetowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na
jezdnię niepożądanych intruzów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów,
mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu
(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz
kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek.
1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego
tworzące linę stalową.
1.4.8. Droga technologiczna - pas terenu, położony między krawędzią nasypu lub wykopu
a ogrodzeniem drogi, pozwalający na mechaniczną obsługę skarp i urządzeń drogowych.
Szerokość drogi technologicznej zwykle wynosi 3 m, a jej geometria pozioma i pionowa
powinna zapewnić poruszanie się sprzętu utrzymaniowego z prędkością 10 km/h, przy
największym pochyleniu stoku do 15o.
1.4.9. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem
ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w
odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin).

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń
Ogrodzenia drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania
ogrodzenia lub pewnych jego elementów, to ogrodzenie powinno spełniać następujące
warunki:
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia
1. Ogrodzenie należy zlokalizować w pasie szerokości 0,75 m, licząc od granicy pasa
drogowego do wewnątrz tego pasa. Jeśli w granicach pasa drogowego znajdują się
ogólnodostępne drogi zbiorcze, ogrodzenie powinno być zlokalizowane pomiędzy
drogą główną a drogą zbiorczą. Ogrodzenie może tworzyć linię prostą w stosunku do
granicy pasa drogowego.
2. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną barierę na całej długości drogi, z tym, że musi
znajdować się zawsze poza wymaganym polem widoczności z drogi.
3. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane oraz
potrzeby służby utrzymaniowej drogi, umożliwiając m.in. mechaniczną obsługę skarp i
urządzeń drogowych (dotyczy ew. pozostawienia pasa terenu na drogę technologiczną).
4. Najmniejsza odległość ogrodzenia od krawędzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub
wykopu i innych urządzeń towarzyszących drodze, powinna wynosić co najmniej 0,75
m. Spełnienie tego warunku może wymagać odpowiedniego poszerzenia pasa
drogowego.
5. Jeśli ogrodzenie stosuje się tylko na części drogi, tj. na odcinkach, na które mogą
przedostawać się ludzie i zwierzęta, to należy je przedłużyć poza tereny stanowiące
bezpośrednie zagrożenie o 500 m dla terenów leśnych i o 200 m dla terenów rolnych i
zabudowań.
a) w zakresie szczelności ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich gatunków zwierząt
występujących w danym rejonie. W tym celu wielkość oczek ogrodzenia powinna być
taka, aby uniemożliwiała przedostawanie się zwierząt na drogę (np. min. 5 cm - według
przykładów na rysunkach).
2. Ogrodzenie powinno być wkopane pod powierzchnię trenu na głębokość 15-20 cm.
3. Ogrodzenie przechodzące nad rowem powinno być tak rozwiązane, żeby pod nim nie
mogły przedostawać się dzieci lub zwierzęta (można to wykonać np. stosując
usztywnione przedłużeni siatki lub uchylną klapę z siatki, względnie przedłużając
przepust poza ogrodzenie).
4. W przypadkach wyjątkowych, gdy nie ma możliwości zlokalizowania ogrodzenia
według zasady podanej w punkcie 1.5.2 a) 4 (tj. w odległości 0,75 m od krawędzi
nasypu lub wykopu) i ogrodzenie musi być zlokalizowane na stoku, to należy wykonać
rów skarpowy, od strony dopływu wody, który zapobiega powstawaniu erozji gruntu
pod ogrodzeniem. Należy zapewnić odprowadzenie wody z rowu stokowego w sposób
zgodny z zasadami hydrologii.
d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy i furtki
1. Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach potrzebnych do
korzystania przez:
− służbę utrzymania drogi,
− personel obsługi linii telekomunikacyjnych, energetycznych, rurowych itp.
przecinających drogę, których elementy, jak słupy lub studzienki, znajdują się na pasie
drogowym,
− inne uprawnione osoby, np. personel zatrudniony w miejscach obsługi podróżnych,
− użytkowników drogi (wyjścia awaryjne).
2. Bramy i furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi ogrodzenia
zastosowanego wzdłuż drogi (przykład bramy i furtki z siatki podano w dokumentacji
projektowej).
3. Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów
ogrodzenia.
e) w zakresie trwałości ogrodzenia
1. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez
powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera.
2. Samodzielnie pracujące sekcje ogrodzenia powinny stanowić odcinki nie dłuższe jak
150 m, z tym, że na terenach występowania zwierzyny zaleca się, aby długość sekcji
wynosiła około 50 m. Granicę sekcji powinny stanowić słupki wzmocnione skośnymi
podporami w płaszczyźnie pracy ogrodzenia.
3. Należy zapewnić rozwiązania utrudniające osłabienie konstrukcji ogrodzenia. Na
przykład na terenach hodowlanych i wypasu zwierząt domowych zaleca się
wykonywanie na ogrodzeniu linek z drutu kolczastego, zapobiegających ocieraniu się
zwierząt o ogrodzenie.
4. Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub
potrzeby demontażu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.1.1. Siatka stalowa
Należy stosować siatkę stalową typu leśnego z drutu ocynkowanego ze stali
wysokowęglowej.
–

wielkość siatki: (do wysokości 0,85m) druty poziome max co 5 cm, a druty
pionowe max co 15 cm
–
wysokość siatki winna wynosić 220 cm na terenach leśnych oraz 200 cm na
terenach otwartych i zabudowanych
–
wytrzymałość drutów poziomych siatki wg PN-H-04310 dla drutów:
φ 2,5 mm – min 5650N drut górny oraz dolny krańcowy
φ2,0 mm – min 3770 N
–
–

pionowych φ 2,0 mm min 1130 N
minimalna powłoka cynku 35µm.
Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w
dwóch miejscach drutem miękkim.
Każda rolka powinna być wyposażona w etykietę zawierającą parametry siatki oraz
logo producenta.
Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach
suchych z dala od materiałów działających korodująco.
Siatka powinna być wyposażona w dwa oznakowane trwale druty podłużne w
kolorze zielonym zgodnie z procedurą zabezpieczenia przeciw kradzieżowego i aprobatą
techniczną IBDIM, pozwalające w przypadku kradzieży na łatwą identyfikację elementów.
2.1.2. Słupki ogrodzeniowe stalowe.
Słupki ogrodzeniowe stalowe z rur stalowych okrągłych walcowanych o
parametrach:
a) Słupki naciągowe
φ 48x1,50 mm długości 280cm dla ogrodzenia o wysokości 220cm oraz 280cm dla
ogrodzenia o wysokości 220cm wyposażone w kapturek i 3 przelotki ( uchwyty do
zawieszenia siatki ),.
b) Słupki pośrednie:
φ 48x1,50 mm długości 280cm dla ogrodzenia wysokości 220cm oraz 280cm dla
ogrodzenia o wysokości 220cm wyposażone w kapturek i otwory pod 4 przelotki
(uchwyty do zawieszania siatki)

c) Podpory
φ 38x1,50 mm długości 260cm dla ogrodzenia wysokości 220cm wyposażone w kapturki
zawiasowe, aluminiowe z nierdzewną obejmą montażową oraz śrubą mocującą.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Przelotki siatki powinny być umocowane w słupkach tak, aby podtrzymywały
górny i dolny drut, a także drut na wysokości 70cm.
Każda przelotka (uchwyt do mocowania siatki) mocująca siatkę na słupku powinna
zapewnić przeniesienie siły 1kN, stycznej do ogrodzenia.

Słupki powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy:
PN-H-84023/07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030/02. Rury szwowe ocynkowane
ogniowo Raf według PN-H-82200 z grubością warstwy cynku 500 g/m2
Każda rura w środku swojej długości powinna posiadać trwale naniesioną „cechę”
numeratorem, mającą na celu ułatwienie identyfikacji produktu w przypadku jego
kradzieży.
2.1.3. Bramy
Powinny być wykonane z profili stalowych zamkniętych, w sposób maksymalnie
zabezpieczający je przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem. Rama profil
40x40x1,5mm.
Słupy: zawiasowy 60x60 x1,5mm, zderzakowy z rury φ 60 x 2,0mm.
Wypełnienie bram z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50x50x3mm. Zamknięcie
na kłódkę w osłonie zabezpieczającej przed zerwaniem kłódki.
Całość konstrukcji bram zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
2.1.4. Kotwy (śledzie) mocujące
Kotwy stosowane do mocowania siatki do gruntu pomiędzy słupkami powinny być
wykonane ze stali ocynkowanej. Długość kotwy min. 50 cm. Kotwa winna posiadać
zabezpieczenia przeciwdziałające wyjęciu jej z gruntu.
Kotwa osadzona w gruncie nie może ulec wyrwaniu siłą 200 N.
2.1.5. Łączniki do siatki
Łączniki typ rapido umożliwiające łączenie i napinanie siatki powinny być
wykonane ze stali nierdzewnej o wytrzymałości nie mniejszej niż poszczególne druty
napinane. Sposób łączenia drutów w łącznikach musi przebiegać w sposób nie powodujący
zginania drutów pod kątem większym niż 45o, co mogłoby obniżyć wytrzymałość drutów.
2.2. Beton na fundamenty słupków
Beton klasy B20 spełniający wymagania PN-B-06250.
Do wykonywania betonu należy użyć:
–
cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg
PN-B-19701,
–
kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym
zużyciu cementu i wody,
–
wody wg PN-B-32250,
można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i
posiadających aprobatę techniczną IBDiM.
2.3.3. Liny stalowe
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom
określonym przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33].
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie

powinny krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych.
Końce drutów powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie
mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny być kruche i
posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia
drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica
splotki.
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w tablicy 6.
Tablica 6. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33]
i PN-M-80201 [32]
Nominalna obliczeniowa siła
Nominal Odchyłka Średnica Przybliż
nominaln
ona
zrywająca
linę w niutonach (N),
na
drutu,
ej
masa
dla
nominalnej
wytrzymałości
średnica
1 m liny,
średnicy
drutu
na
rozciąganie
w MPa
liny,
liny,
mm
%
mm
kg
1400
1600
1800
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0

+7; -1
+7; -1
+6; -1
+6; -1
+6; -1
+6; -1
+6; -1

0,8
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6

0,030
0,038
0,047
0,068
0,080
0,104
0,119

4920
6230
7680
11000
13000
17200
19600

5630
7120
8780
12600
14800
19600
22400

6330
8010
9880
14200
16700
22100
25200

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym.
Dopuszcza się miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących
wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu:
średnica
od 0,8 do 1,0 mm
odchyłka
± 0,04 mm
od 1,0 do 1,5 mm
± 0,05 mm
od 1,5 do 1,6 mm
± 0,06 mm
Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej:
średnica drutu
od 0,61 do 0,8 mm ilość cynku
80 g/m2
od 0,81 do 1,0 mm
100 g/m2
od 1,01 do 1,2 mm
120 g/m2
od 1,21 do 1,5 mm
150 g/m2
od 1,51 do 1,9 mm
180 g/m2.
Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na żądanie odbiorcy,
powinno być dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań,
w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej.
Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z
dala od substancji działających korodująco.
Za zgodą Inżyniera, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły
średnicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026 [31],
podanym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej specyfikacji.
2.3.4.4. 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-M82054 [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].
2.3.4.6. 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].
Tablica 15. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]
Agresywność korozyjna
Minimalna grubość powłoki, µm,
atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
wg PN-H-04651 [9]
10
20
Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie
może ona wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie
powłoki od podłoża.
2.3.5. Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych
Do prefabrykowanych elementów ogrodzeń żelbetowych mogą należeć: słupy,
deski pełne, deski ażurowe i ew. fundamenty (przykłady takich elementów podano w
załączniku 11.2).
Prefabrykowane elementy ogrodzenia żelbetowego powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/6744-03 [43], a wymiary - dokumentacji projektowej lub
wskazaniom Inżyniera.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:
a) dla słupów
− długość
+5; -10 mm,
− wymiary przekroju +3; - 3 mm,
− szerokość wpustu +3;
0 mm,
b) dla desek

długość
+5;
-10 mm,
wysokość +5;
-5 mm,
grubość
+3;
-3 mm,
kąt prosty (różnica długości przekątnych) +5; -5 mm.
Elementy ogrodzenia powinny mieć powierzchnie gładkie bez raków, rys otwartych
i pęknięć, krawędzie ostre, a płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Dopuszczalne są drobne
wgłębienia na powierzchniach jako pozostałości po pęcherzykach powietrza
wydobywającego się podczas wibrowania betonu. Dopuszcza się występowanie na
krawędziach elementów obić o głębokości do 5 mm i łącznej długości nie przekraczającej
200 mm dla jednego elementu. Dopuszczalna wichrowatość deski ogrodzeniowej nie
powinna przekraczać 5 mm.
Dla każdej partii dostarczanych elementów producent zobowiązany jest wystawić
zaświadczenie zawierające: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres zakładu
produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badaną ilość elementów, datę produkcji, wyniki
badań, podpisy osób obecnych przy przeprowadzeniu badania.
Przy składowaniu, deski żelbetowe powinny być układane rębem na dłuższym boku
warstwami, na dokładnie wyrównanym i utwardzonym podłożu. Desek nie należy układać
na płask. Deski o wysokości do 60 cm mogą być układane w trzech warstwach, a deski o
wysokości 90 cm należy układać nie więcej niż w dwóch warstwach. Każdą warstwę desek
żelbetowych należy układać na dwóch drewnianych podkładkach.
−
−
−
−

2.3.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej.
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej,
powinna być B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo,
woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spełniać wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4].
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [5].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal
dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej
gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
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, żurawie samochodowe, 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 Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Siatkę bezwęzełkową ciężką z tworzyw sztucznych należy przewozić powszechnie
stosowanymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych,
metalowych lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na
zmianę własności lin.
Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W
przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur 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 500 mm 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.
Prefabrykowane deski żelbetowe należy układać na środkach transportowych
rębem, ściśle jedna przy drugiej, długością w kierunku jazdy, warstwami na przekładkach

drewnianych. Wysokość ładunku desek ogrodzeniowych nie może przekroczyć wysokości
ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 wysokości ostatniej warstwy desek.
Prefabrykowane słupy żelbetowe należy układać na środkach transportu ściśle obok
siebie, długością w kierunku jazdy. Wysokość ładunku słupów nie powinna przekraczać
wysokości ścian środka transportowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera
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 Inżyniera.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą OST, przy wznoszeniu ogrodzeń
należą:
− wykonanie dołów pod słupki,
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
− ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych),
− wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego, względnie ustawienie desek żelbetowych),
− wykonanie bram i furtek.
5.3. 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 20 cm większe od wymiarów
słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.
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 siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok.
2 m,
b) dla ogrodzenia żelbetowego - równe długościom desek prefabrykowanych,
i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
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. Po uzyskaniu akceptacji
Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane
ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek,

można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, 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 powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie
większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.
Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach
żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne)
osadzone w czasie ustawiania słupka w dole (przykłady w zał. 11.3).
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na
nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do
zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali
bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków ogrodzenia w grunt, to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inżyniera:
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący
odkształceń lub uszkodzeń słupka,
− rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab)
ręcznych podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez
robotników, młotów (kafarów) mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem
spalinowym, wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie
udarowe, przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5, z
anulowaniem postanowień dotyczących wykonania dołów i fundamentów podanych w
punktach 5.3 i 5.4.
5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy
linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do
słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone
na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i
wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby
zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie
złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na
słupki narożne lub bramowe.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i
bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną
krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki.
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.

Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę
metalową, a do linek - zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera,
siatka z tworzywa sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i
dolnej.
5.8. Wykonanie siatki w ramach
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna być
umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6
mm) lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera.
Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu
zachowania możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy
narożnikach i bramach. Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome.
Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm.
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w
sposób zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera (przykłady
mocowania ram do słupków podano w załączniku 11.4). W celu uniknięcia wydłużenia lub
kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za
pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi.
5.9. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M69011 [27].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0
mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.
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.
Tablica 16. 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

5.10. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych
Deski z prefabrykatów żelbetowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny
być ułożone poziomo. Jeśli nie ma możliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej
długości, należy zastosować stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie można uszczelnić od dołu
wkopując w ziemię deskę ogrodzenia na głębokość od 10 do 20 cm. Przy narożnikach i
bramach, gdy przęsło ogrodzenia może być krótsze, należy deski odpowiednio przyciąć

lub ustawić je pionowo.
Jeśli rowki w słupkach żelbetowych wykonane są niedokładnie (zwłaszcza ich
głębokość), po akceptacji Inżyniera, można po założeniu deski do poprzedniego słupka
dostawiać kolejno następne słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania
ogrodzenia.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to deski należy połączyć
ze słupkami zaprawą cementową o wytrzymałości na ściskanie min. R28 = 12 MPa,
pozostawiając co trzecie lub czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatację.
(Przykłady wykonania ogrodzenia z różnych rodzajów desek pełnych i ażurowych podano
w załączniku 11.2).
5.11. Wykonanie bram i furtek
Bramy 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 i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami
metalowymi (przykład podano w załączniku 11.1 pkt 11.1.5).
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp.
5.12. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
5.12.1. Malowanie ogrodzeń metalowych
Ocynkowaną siatkę, 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-H97051 [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.
5.12.2. 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.
Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej lub siatki z tworzywa sztucznego
należy naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, łącząc starą
i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie należy postąpić
przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi.
Rozpinanie nowych odcinków siatki należy wykonać zgodnie z zaleceniami punktu 5.7.
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.
Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić przez
wymontowanie całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramach,
uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione nowymi przęsłami.
Ubytki w betonowych lub żelbetowych słupkach, fundamentach i prefabrykatach
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 Inżyniera. 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
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 Inżynierowi w celu akceptacji materiałów,
zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
− siatki ogrodzeniowe,
− liny stalowe,
− rury i kształtowniki na słupki,
− drut spawalniczy,
− pręty zbrojeniowe,
− prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. 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
tablicy 17.
Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Lp.
1

Rodzaj
badania

Liczba badań

Sprawdzenie od 5 do 10
powierzchni badań z
wybranych
losowo
elemen- tów

Ocena
wyników
badań
Powierzchnię zbadać
Wyniki
nie uzbrojonym okiem. powinny być
Do ew. sprawdzenia
zgodne z
głębokości
wymaganiami
wad użyć dostępnych punktu 2.3.
Opis badań

2

w każdej
dostarczanej
partii
wyrobów
liczącej do
1000
Sprawdzenie elementów
wymiarów

narzędzi (np. liniałów z
czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometrów, itp.)

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub sprawdzianami
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań
podanych w punkcie 2.3.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
a)

b)

c)
d)

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8,
względnie wykonania ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych, zgodnie z punktem
5.10,
poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
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,
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,
w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],
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 Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień OST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i
furtkami.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz
materiałów pomocniczych,
− ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06712
5. PN-B-23010
6. 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

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.

15. PN-H-84020
16. PN-H-84023-07
17. PN-H-84030-02
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

Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego
przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury.
Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania.
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

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

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.

10.2. Inne dokumenty
44.Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa
1979-1982
45.Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt”
Warszawa 1990.

D-07.06.13.a Furtka samodzielna 100x220cm
1. Wstęp
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru furtek samodzielnych o wymiarach 100x220cm oraz 100x200cm ustawionych w
ciągu ogrodzenia wzdłuż Obwodnicy Miasta Słupska.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania i montażu furtek
samodzielnych o wymiarach 100x220cm oraz 100x200cm ustawionych w ciągu
ogrodzenia wzdłuż Obwodnicy Miasta Słupska.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 i D-07.06.13
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją oraz
ze SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w ST D07.06.13 „Ogrodzenia dróg”
2. Materiały
Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie furtek z materiałów zgodnie z D07.06.13
Elementy furtki to:
- ramka z profili zamkniętych o przekrojach wg PW wypełniona siatką
ślimakową stalową
- elementy zawiasów i samozamykacza wg PW
- słupki skrajne z zastrzałami łącznie z kapturkami zabezpieczającymi słupki
wg PW
- fundamenty słupków i zastrzałów
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera
Kontraktu.
4. Transport
Samochód skrzyniowy lub każdy inny środek transportu zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu, do przewozu materiałów jak w pkt. 2.

5. Wykonanie robót
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w PW i D-07.06.13
p5.11
Roboty objęte niniejszą SST powinny obejmować:
♦
wykonanie robót pomiarowych ustalających lokalizację furtek
♦
wykonanie fundamentów pod słupki i zastrzały
♦
wykonanie słupków i zastrzałów uzbrojonych w zawiasy i elementy
samozamykaczy
♦
wykonanie i montaż do słupków kompletnych furtek z wypełnieniem z siatek
plecionych ślimakowo
♦
uzupełnienie i naprawa powłok antykorozyjnych
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-.07.06.13.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót.
7. Obmiar
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej furtki
8. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru zgodnego z warunkami
ogólnymi zawartymi w
D-.07.06.13. p.8 „Odbiór robót”
9. Płatność
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.
Płaci się za całość wykonanego zadania – 1 kpl furtki
Cena wykonania robót obejmuje:
♦
roboty pomiarowe
♦
ewentualne splantowanie terenu w obrębie furtek
♦
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji
♦
transport materiałów do miejsca wbudowania
♦
wykonanie fundamentów pod słupki i zastrzały
♦
wykonanie słupków i zastrzałów uzbrojonych w zawiasy i elementy
samozamykaczy
♦
wykonanie i montaż do słupków kompletnych furtek z osprzętem i wypełnieniem
z siatek plecionych ślimakowo
♦
uzupełnienie i naprawa powłok antykorozyjnych
♦
uporządkowanie miejsc prowadzenia robót z usunięciem wszystkich materiałów
należących do Wykonawcy poza teren pasa drogowego.
10. Przepisy związane
Wg D-M 00.00.00 i D-07.06.13

D-07.06.13.b Furtka przy bramie 100x200cm
1. Wstęp
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru furtek przy bramach o wymiarach 100x220cm oraz 100x200cm ustawionych
ramach budowy obwodnicy Słupska w ciągu drogi krajowej Nr 6 Gdańsk – Szczecin.

1.2.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania i montażu furtek
przy bramach o wymiarach 100x200cm ustawionych w ciągu ogrodzenia wzdłuż
Obwodnicy Słupska.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 i D-07.06.13
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją oraz
ze SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w ST D07.06.13 „Ogrodzenia dróg”
2. Materiały
Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie furtek z materiałów zgodnie z D07.06.13
Elementy furtki to:
- ramka z profili zamkniętych o przekrojach wg PW wypełniona siatką
ślimakową stalową
- elementy zawiasów i samozamykacza wg PW
- słupki skrajne z zastrzałami łącznie z kapturkami zabezpieczającymi słupki
wg PW
- fundamenty słupków i zastrzałów
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera
Kontraktu.
4. Transport
Samochód skrzyniowy lub każdy inny środek transportu zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu, do przewozu materiałów jak w pkt. 2.

5. Wykonanie robót
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w PW i D-07.06.13 p5.11
Roboty objęte niniejszą SST powinny obejmować:
♦
wykonanie robót pomiarowych ustalających lokalizację furtek
♦
wykonanie fundamentów pod słupki i zastrzały
♦
wykonanie słupków i zastrzałów uzbrojonych w zawiasy i elementy
samozamykaczy
♦
wykonanie i montaż do słupków kompletnych furtek z wypełnieniem z siatek
plecionych ślimakowo
♦
uzupełnienie i naprawa powłok antykorozyjnych
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-.07.06.13.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót.
7. Obmiar
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej furtki
8. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru zgodnego z warunkami
ogólnymi zawartymi w D-.07.06.13. p.8 „Odbiór robót”
9. Płatność
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.
Płaci się za całość wykonanego zadania – 1 kpl furtki
Cena wykonania robót obejmuje:
♦
roboty pomiarowe
♦
ewentualne splantowanie terenu w obrębie furtek
♦
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji
♦
transport materiałów do miejsca wbudowania
♦
wykonanie fundamentów pod słupki i zastrzały
♦
wykonanie słupków i zastrzałów uzbrojonych w zawiasy i elementy
samozamykaczy
♦
wykonanie i montaż do słupków kompletnych furtek z osprzętem i wypełnieniem
z siatek plecionych ślimakowo
♦
uzupełnienie i naprawa powłok antykorozyjnych
♦
uporządkowanie miejsc prowadzenia robót z usunięciem wszystkich materiałów
należących do Wykonawcy poza teren pasa drogowego.
10. Przepisy związane
Wg D-M 00.00.00 i D-07.06.13

D-07.06.13.c Brama dwuskrzydłowa 400x220cm oraz 400x200 cm
1. Wstęp
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru bram wjazdowych o wymiarach 400x220cm oraz 400x200cm na tereny leśne
ustawionych w ciągu ogrodzenia wzdłuż Obwodnicy Słupska.
1.2.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania i montażu bram
wjazdowych dwuskrzydłowych o wymiarach 400x220cm ustawionych w ciągu ogrodzenia
wzdłuż Obwodnicy Słupska.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 i D-07.06.13
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją oraz
ze SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w ST D07.06.13 „Ogrodzenia dróg”
2. Materiały
Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie bram z materiałów zgodnie z D07.06.13
Elementy bram to:
- ramki z profili zamkniętych o przekrojach wg PW wypełniona siatką
ślimakową stalową
- elementy zawiasów i zamyknięć wg PW
- słupki skrajne z zastrzałami łącznie z kapturkami zabezpieczającymi słupki
wg PW
- fundamenty słupków i zastrzałów
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera
Kontraktu.
4. Transport
Samochód skrzyniowy lub każdy inny środek transportu zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu, do przewozu materiałów jak w pkt. 2.
5. Wykonanie robót
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w PW i D-07.06.13 p5

Roboty objęte niniejszą SST powinny obejmować:
♦
wykonanie robót pomiarowych ustalających lokalizację bram
♦
wykonanie fundamentów pod słupki i zastrzały
♦
wykonanie słupków i zastrzałów uzbrojonych w zawiasy i elementy zamyknięć
♦
wykonanie i montaż do słupków kompletnych bram z wypełnieniem z siatek
plecionych ślimakowo
♦
uzupełnienie i naprawa powłok antykorozyjnych
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-.07.06.13.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót.
7. Obmiar
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej bramy
8. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru zgodnego z warunkami
ogólnymi zawartymi w
D-.07.06.13. p.8 „Odbiór robót”
9. Płatność
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.
Płaci się za całość wykonanego zadania – 1 kpl bramy
Cena wykonania robót obejmuje:
♦
roboty pomiarowe
♦
ewentualne splantowanie terenu w obrębie bramy
♦
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji
♦
transport materiałów do miejsca wbudowania
♦
wykonanie fundamentów pod słupki i zastrzały
♦
wykonanie słupków i zastrzałów uzbrojonych w zawiasy i elementy zamknięć
♦
wykonanie i montaż do słupków kompletnych bram z osprzętem i wypełnieniem
z siatek plecionych ślimakowo
♦
uzupełnienie i naprawa powłok antykorozyjnych
♦
uporządkowanie miejsc prowadzenia robót z usunięciem wszystkich materiałów
należących do Wykonawcy poza teren pasa drogowego.
10. Przepisy związane
Wg D-M 00.00.00 i D-07.06.13

