Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.07.05.05

D.07.05.05 BARIERKI OCHRONNE TYPOWE DŁUGOŚCI 2,0 m
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru barierek
ochronnych typowych długości 2,0, w ramach: Przebudowy obiektu mostowego nr 4.34 - Kładka dla pieszych w
ciągu ul. Polnej w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa 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
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór barierek ochronnych typowych dł. 2.0.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano
w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Barierka ochronna
Barierka z rur o średnicy ø60/5,0 mm ze stali konstrukcyjnej St3S o długości przesła typowego 2,0m służąca
do zabezpieczenia pieszych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie balustrady
Wykonanie Robót obejmuje:
−

wykonanie barierki,

−

zamontowanie barierki.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości Robót obejmuje:
−

sprawdzenie zgodności wykonania balustrady z Dokumentacją Projektową,

−

sprawdzenie poprawności zamocowania słupków w fundamentach.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest kilogram (szt.) wykonanej barierki dł, 2,0 zgodnie z Dokumentacją Projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiory częściowe dotyczą wszystkich pozycji kontroli jakości Robót wymienionych w pkt. 6 niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za (szt.) wykonanej barierki dł. 2,0 m według dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
−

prace przygotowawcze,

−

zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,

−

wykonanie warsztatowe barierki i zabezpieczenie antykorozyjne,

−

zamocowanie barierki w fundamentach,

−

ubytki i odpady materiałowe,

−

oczyszczenie miejsca pracy,

−

wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

−

oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-80/H-74219 Stal konstrukcyjna
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