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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru ogrodzenia dla zadania:
„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SIŁOWNI "POD CHMURKĄ", ALEJEK WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ
INSTALACJA OŚWIETLENIOWĄ, MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”
1.2
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Grupy

Klasy

45200000-9
45342000-2

Kategorie

Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
Wznoszenie ogrodzeń

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:
Słupki stalowe 80x80 mm dł.5,0 m lakierowane w RAL 7037
Zastrzały przewidziane systemem, np. z linki stalowej fi 4 mm
Zestaw elementów montażowych do zawieszania siatek ochronnych,
Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr.splotu 3 mm i oczkach 45x45 mm, kolor szary
Beton C20/25 do wykonania fundamentów pod słupki
Brama dwuskrzydłowa o konstrukcji stalowej, szer.3,0 m
furtka jednoskrzydłowa o konstrukcji stalowej, szer.1,0 m (1 szt)
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:
środek transportu do przewożenia elementów
klucze
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót,
który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu.
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników
atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami
umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację terenu robót,
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,
– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,
– przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.
5.3 Warunki techniczne wykonania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załączniku 1.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. ustawienie słupków,
3. mocowanie stężeń i zastrzałów
4. rozpięcie siatki
5. roboty wykończeniowe.
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.
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: dla siatki po od 3
do 6 m, z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 2 m i w takich odległościach wykonać doły pod
słupki pośrednie.
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
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 2.2.6.
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.
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 30o do 45o.
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.
Rozpięcie siatki
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.
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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.
Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

−
−
−
−

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,
ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0
“Wymagania ogólne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1

2
3

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Zgodność wykonania ogrodzenia z
dokumentacją projektową w zakresie
lokalizacji i wymiarów
Zachowanie dopuszczalnych odchyłek
elementów ogrodzenia
Prawidłowość wykonania dołów pod słupki

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

Ocena ciągła

Wg dokumentacji projektowej

Jw.

Wg pktu 2

Jw.

Wg pktu 5.4

4

Poprawność wykonania fundamen-tów
betonowych pod słupki

Jw.

Wg pktu 5.5

5

Poprawność ustawienia słupków

Jw.

Wg pktu 5.6

6

Prawidłowość rozpięcia siatki

Jw.

Wg pktu 5.7

7

Poprawność wykonania bram i furtek

Jw.

Wg pktu 5.8

8

Poprawność malowania ogrodzenia

Jw.

Wg pktu 5.9

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
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Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym
wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6.2 dały wyniki pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1) SIWZ
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1) PN-97/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
2) PN-B-03215:1998
Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z
fundamentami – Projektowanie i wykonanie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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