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1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania ogrodzenia dla realizacji związanych z  modernizacją obejścia 
wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu ul. Grabowa 4 Gmina Kornowac. Zamawiającym 
powyższe roboty jest Urząd Gminy 44-258  Kornowac ul. Raciborska 48

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie ogrodzeń 
Roboty wchodzące w skład SST-06:

− Ogrodzenie                                – CPV 45223820-0

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
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, półętlowa), o różnych wielkościach oczek.
Stalowa linka usztywniająca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące
linę stalową.
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem
ogrodzenia.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
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poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania
ogólne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegółowe
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
            - słupki z rur stalowych Ø 60mm o wys. 4m ponad ziemią, malowane farbą ftalową;

- słupki przy furtkach z rur stalowych Ø 60mm, malowane farbą ftalową;
- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem
   sztucznym PCV (Ø,4mm) o wym. oczka 40x40mm;
- 2 furtki; 1 brama / 1 boisko
- Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji
   ogrodzenia.
  Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B25;
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopień mrozoodporności-W2;
− wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. 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 (urządzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 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, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku
braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010.
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251.
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.

3.SPRZĘT
Montaż elementów ręcznie.
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających
obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć
przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania
 nie powinien powodować:
-segregacji składników;
-zmiany składu mieszanki;
-zanieczyszczenia mieszanki;
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
 technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"
punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
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W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i
na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
-wykonanie dołów pod słupki;
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
-ustawienie słupków (metalowych);
-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);
-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod
słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka,
a głębokość od 1,0 do 1,1 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 wg rysunków dokumentacji projektowej.
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone
w betonie ułożonym w dołku.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom punktu 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 10°C 
– po 14 dniach.

5.6.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 15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami
wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu
ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°.
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.

5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Jeśli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to należy rozwiesić osiem linek (drutów)
usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500mm i przymocować je do słupków.
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U góry, jako usztywnienie należy zastosować rurę Ø 42mm. Do słupków końcowych,
narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być
umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki
napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 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
Inspektora Nadzoru. 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 rurą Ø 42mm zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.
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 1. Inspektor
Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, ze nie mają one
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,

mm

Brak przetopu 2

Podtopienie 
lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie 
lica
Uszkodzenie 
mechaniczne
Różnica 
wysokości 
sąsiednich
wgłębień
i wypukłości 
lica

1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

3,0

5.9.Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub TSS, a w
przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala
Inspektor Nadzoru. Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 
45x45x5 mm lub50x50x6mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami 
metalowymi. Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak 
zawiasy, rygle, zamki itp.
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5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzeń metalowych
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 20°C; nienależy malować
pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5°C, jak równie Ŝ malować metodą
natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę,
zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające
przyczepność farby do podłoża przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie,
ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051
i PN-ISO-8501-1;
- 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, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp. oraz 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,
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają TSS lub
Inspektor Nadzoru 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
Inspektora Nadzoru badania na zawartość
szkodliwych składników.
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.
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5.11.Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się
bez szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków
konstrukcyjnych.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław
należy wykonać zgodnie z PN-63/B-06251.
Należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową
odpowiadającą PN-54/S-30001.
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich
bitumiczną masą zalewowi. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową dotemperatury
150-170°C.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „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 Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów.
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;
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 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 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta.
L.p. Rodzaj badania  Liczba badań Opis badań Ocena

wyników
badań

1 Sprawdzenie powierzchni: od 5 do 10 
badań z 

 Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

Wyniki powinny 
być zgodne z 
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wybranych 
losowo 
elementów w 
każdej
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 

sprawdzenia głębokości wad 
użyć
dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów, 
itp.)

wymaganiami

2  Sprawdzenie wymiarów  Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub 
sprawdzianami.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z
każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i
innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów;
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem;

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach TSS-
6 zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień
TSS-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01.01.00 ”Wymagania ogólne” 
punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"
punkt 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża
Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wyznaczenie zarysu wykopu;
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych TSS lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
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 i Rozporządzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania
PN-ISO-8501-1 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
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy EN)

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),
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