SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Ogrodzenie
ST 01.07
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
ogrodzenia dla zadania: „BUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z
OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.”
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV).
45340000-2 Instalowanie ogrodzeo, płotów i sprzętu ochronnego
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
• Zgodnie z ST 00.01.
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją
• montaż ogrodzenia o wys. 1,2m
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z dokumentacją
projektową oraz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
• Ogrodzenie systemowe wysokości 1,2
• Montaż furtek w systemie ogrodzeniowym szer. 1,1m
3. SPRZĘT
Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazad się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
Sprzęt do montażu ogrodzenia
Drobny sprzęt do robót ślusarskich zapewniający wykonanie przedmiotu specyfikacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca może używad tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakośd
przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny byd zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Podczas transportu materiały powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem. Transport powinien
odbywad się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno byd zgodne
z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego.

2

5. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Montaż ogrodzenia
Montaż paneli metalowych należy przeprowadzad zgodnie z wytycznymi producenta i właściwie dla
wybranego systemu. Należy szczególnie zwrócid uwagę na starannośd wykonania i zabezpieczenie
części malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Prześwity między panelem ogrodzenia a słupkiem nie powinny byd większe niż 8 do 10 cm. W celu
uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocowad ramy do
słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST.00.01. „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeo.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie
i poza placem budowy. 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
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywad zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilośd wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robót
będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowośd do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie
badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
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PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagao prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeo lub metod.
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