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D.07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy w ramach:
przebudowy chodników i zjazdów na osiedlu Zorza
wraz z przebudową nawierzchni jezdni na ul. Prusa
oraz utwardzeniem placów manewrowych przy ul. Reymonta i Prusa
w m. Wysokie Mazowieckie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORBdotyczą prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
- płotki szczeblinowe /balustrada U-11a/
1.4 Okreslenia podstawowe
• Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z
kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatka, szczeblinami
lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
• Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złozonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połaczeniu z innymi materiałami budowlanymi.
• Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2 1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza STWiORB, sa:
• prefabrykowane płotki szczeblinowe - / balustrada U-11a /

•
•
•
•

słupki metalowe,
beton i jego składniki,
drut spawalniczy
materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.

2.3 Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadas wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, peknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usuniete
wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokraglone
brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć sieę poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie
powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknieć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własnosci mechaniczne według PN-H-84020.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w
wiązkach.
2.3.1. Wymagania dla drutu spawalniczego
Drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo- tlenowego
lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera. Średnica drutu powinna wynosić połowe grubości elementów łączonych lub od
6 do 8 mm, gdy elementy łączone sa grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. Wytrzymałosć drutów na
rozciąganie powinna wynosić:
srednica drutu - mm
wytrzymałoss na rozciaganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa

D.07.06.02
powyzej 3,0
od 450 do 900 Mpa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego odcinka
drutu, a zwoje nie powinny być splatane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50
kg netto.
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujacych korozje.
2.4.

Słupki metalowe

2.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB lub
wskazaniami Inspektora.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków przyjmować zgodnie z tablicami.
Tablica 1. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
Srednica zewnetrzna
mm

Grubość ścianki
mm

Masa 1 m rury
kg/m

51
54,0

od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0

od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04

57,0

od 2,9 do 10,0

od 3,87 do 11,60

60,3

od 7,1 do 10,0

od 9,34 do 12,40

63,5

od 7,1 do 10,0

od 9,90 do 13,20

Dopuszczalne odchyłki, %
Srednica zewnetrzna Gruboss scianki

+/- 1,0

+/-15

2.4.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadas wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywas wad w postaci łusek, peknies, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierównosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie
w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Konce rur powinny bys obciete równo i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury były dostarczane o:
długosciach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalna odchyłka + 10 mm,
długosciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długosci dokładnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalna odchyłka dla całej długosci wielokrotnej, jak dla długosci dokładnych.
Rury powinny bys proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczas 1,5 mm na 1 m
długosci rury.
Rury powinny bys wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN- H-84023-07,
PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
2.5.

Beton i jego składniki

Klasa betonu powinna bys B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadas wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu sa:
cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien to cement portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadaj acym wymaga- niom
PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny bys zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i
otoczaków) powinno odpowiadas wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna bys „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowas wode
pitna.
Ewentualne domieszki chemiczne do betonu powinny bys dobierane zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki
powinny odpowiadas PN-B-23010.
2.6.

Materiały do powłok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywas materiały zgodne z PN-B-10285 (tab. 2)
lub stosownie do ustalen STWiORB, badz wskazan Inzyniera.
Tablica 2. Sposoby malowania:
Rodzaj podłoza

Rodzaj podkładu

4

stal

farba
olejna
miniowa 60%
lub
ftalowa
miniowa 60%

5

żeliwo i
metale
nieżelazne

Lp.

Rodzaj powłoki malarskiej

a)dwuwarstwowa z farby albo
b) jak w a) i jednowarstwowa z lakieru olejnego
schnacego na powietrzu, rodzaju III
dwuwarstwowa z farby

bez podkładu

Zastosowanie

elementy slusarskokowalskie pełne i azurowe
(porecze, kraty, ogrodzenie,
bramy itp.)
budowa latarni
ulicznych,słupki
ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych wyma- gan
oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywaja istotna role, a nie
sa ujete w normach, powinny bys ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.
3. SPRZET
3.1 Ogólne wymagania dotyczace sprzetu
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania urzadzeń zabezpieczajacych ruch pieszych
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazać się możliwoscią
korzystania z nastepujacego sprzetu:
szpadli, drągów stalowych, itp.,
środków transportu materiałów,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),
przewoźnych zbiorników do wody,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
3
koparek kołowych (np. 0,15 m )
sprzetu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczace transportu
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów
Prefabrykowane płotki szczeblinowe i kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w
wiązkach. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niz jednej partii wyrobów należy je zabezpieczys przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostroznoss ze wzgledu na podatnosć powłok
na uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.
Rury stalowe na słupki przewozic mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku załadowania na srodek transportu
wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Druty i prety spawalnicze nalezy przewozis w warunkach zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.
Cement nalezy przewozis zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zas mieszanke betonowa wg PN-B-06251.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zaleznosci od wielkosci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robót wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót nalezy wytyczyć lokalizacje płotków zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie
dokumentacji projektowej, STWiORB lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza STWiORB przy wykonywaniu ww. robót naleza:
wykonanie dołów pod słupki,
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
ustawienie słupków,
montaz płotków,
5.3 Wykonanie dołów pod słupki
Doły pod słupki powinny mies wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarów słupka, a głebokosć od 0,8
do 1,2 m.
5.4 Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Słupki maja bys osadzone w betonie ułozonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i
dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, bloczki
betonowe moga być obłozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.
Słupek nalezy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanka betonowa. Do czasu zwiazania betonu słupek nalezy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, mo zna wykorzystywas do dalszych prac co
najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
o
10 C - po 14 dniach.

5.5 Ustawienie płotków
Płotki, bez wzgledu na rodzaj i sposób osadzenia słupków w gruncie, powinny stas pionowo. Na koncach oraz na
o
załamaniach wygrodzenia o kacie wiekszym od 15 płotki nalezy zabezpieczys przed wychylaniem sie ukosnymi słupkami
o
wspierajacymi, ustawiajac je wzdłuz biegu ogrodzenia pod katem około 30 do 45 .
5.6 Wykonanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w formie płotków U-11a
Płotki U-11a oddzielajace ruch pieszy od kołowego winny bys wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
SSTWiORB oraz zgodnie z [35].
Maksymalna długoss poreczy nie dylatowanych okresla sie na 50 m pod warunkiem zgody Inzyniera.
5.7 Wykonanie spawanych złacz elementów urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Złacza spawane elementów urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiadas wymaganiom PN-M- 69011.
Wytrzymałoss zmeczeniowa spoin powinna wynosis od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczas  0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w złaczach zakładkowych i nadkładkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie płaszczyznami nie powinien bys wiekszy niz 1 mm.
Tablica 3. Dopuszczalne wymiary wad w złaczach spawanych według PN-M-69775
Rodzaj wady

Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu
Podtopienie lica

2,0
1,5

Porowatoss
Krater

3,0
1,5

Wklesniecie lica
Uszkodzenie mechaniczne

1,5
1,0

Róznica wysokosci sasiednich wgłebien
i wypukłosci lica

3,0

5.8 Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Zaleca sie przeprowadzas malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wyłacznie w dni pogodne, przy zalecanej tempeo
o
raturze powietrza od 15 do 20 C; nie nalezy malowas pedzlem lub wałkiem w temperaturze ponizej +5 C, jak równiez
o
malowas metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15 C oraz podczas wystepujacej mgły i rosy. Nalezy przestrze- gas
nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:
z powierzchni stali nalezy usunas bardzo starannie pył, kurz, plesnie, tłuszcz, rdze, zgorzeline, ewentualnie stara
łuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepnoss farby do podłoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy
uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów sciernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy
zastosowaniu innych srodków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H- 97052,
przed malowaniem nalezy wypełnis wgłebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitów lub szpachlówek
ogólne-go stosowania, a nastepnie - wygładzis i zeszlifowas podłoze pod farbe,
do malowania mozna stosowas farby ogólnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej
jakosci, z nieprzekroczonym 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)
rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby.
Farbe dłuzej przechowywana nalezy przygotowas do malowania przez usuniecie „kozucha” (zestalonej substancji
błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połaczenie lzejszych i ciezszych składników farby),
rozcienczenie zbyt zgestniałej farby, ewentualne przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),
Malowanie mozna przeprowadzas pedzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metoda natryskowa (pistoletami
elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.). Z zasady malowanie nalezy wykonas dwuwarstwowo: farba do
gruntowania i farba nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna warstwe mozna nałozys po całkowitym wyschnieciu farby
poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadas wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja STWiORB lub Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwracas uwage na dokładne pokrycie farba miejsc stykania sie słupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zacieków sygnalizujacych korozje
słupka.
Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niska zawartoscia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera badania na zawartoss szkodliwych składników (np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwas do izolowanych zbiorników, w
celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robót
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien uzyskas od producentów zaswiadczenia o jakosci (atesty) oraz
wykonas badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawis ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materiałów, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.2.
Do materiałów, których producenci sa zobowiazani (przez własciwe normy PN i BN) dostarczys zaswiadczenia o jakosci
(atesty) naleza:
rury i kształtowniki,
drut spawalniczy,
prety zbrojeniowe,
elementy betonowe
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzis Wykonawca naleza materiały do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonaw- cy,
Inzynier moze zwolnis go z potrzeby wykonania badan materiałów dla tych robót.
6.3 Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1.

Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny bys sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Czestotliwoss badan i ocena ich wyników powinna bys zgodna z zaleceniami tablicy 6.
Tablica 4. Czestotliwoss badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów
Ocena wyników badan
Lp. Rodzaj badania Liczba badan
Opis badan

1

Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadas nieuzbrojonym okiem.
wybranych
losowo Do ew. sprawdzenia głebokosci wad uzys
elementów w kazdej dostepnych
narzedzi
(np.
liniałów
z Wyniki badan powinny bys
dostarczonej
partii czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.
zgodne z wymaganiami p.2
wyrobów liczacej do
1000 elementów
Przeprowadzis uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecis uprawnionej jednostce zbadanie własciwosci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagan podanych w p.2.
6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadas:
3.2.a)
zgodnoss wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), STWiORB oraz wytycznymi
producenta płotków /balustrad/
3.2.b)
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
3.2.c)
prawidłowoss wykonania dołów pod słupki
3.2.d)
poprawnoss wykonania fundamentów pod słupki,

3.2.e)
3.2.f)

poprawnoss ustawienia słupków,
poprawnoss ustawienia płotków szczeblinowych,

3.2.g)

prawidłowoss wykonania płotków.

W czasie wykonania spawanych złacz elementów urzadzen:
a)
przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy łaczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
dokładnie oczyscis z zuzla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiarów,
b)
ogledziny złaczy nalezy przeprowadzis wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiarów spoin powinny bys stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c)
w przypadkach watpliwych mozna zlecis uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,
d)
złacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny bys naprawione powtórnym spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (płotków, barier łancuchowych) jest m (metr). Obmiar
polega na okresleniu rzeczywistej długosci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.2 Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji płotków oraz materiałów pomocniczych,
dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa / płotków U-11a / w sposób zapewniajacy stabilnoss,
doprowadzenie terenu wokół wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
według zalecen Inzyniera,
przeprowadzenie badan i pomiarów kontrolnych.
Cena 1 m barier ochronnych łancuchowych /wygrodzenia U-12b/ obejmuje:
prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier łancuchowych,
wykopanie dołków pod słupki,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poreczy, paneli oraz innych
ogrodzen sztywnych, oraz materiałów pomocniczych,
zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i załozenie łancuchów,
doprowadzenie terenu wzdłuz wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne ułozenie rozebranego
chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo według zalecen Inzyniera,
przeprowadzenie badan i pomiarów kontrolnych.
Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z wykonaniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
obejmują:
- wykonanie poręczy ochronnych typu „U11a”
340,50m
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1.
2.
3.

PN-H-04651
PN-B-06250
PN-B-10285

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
Beton zwykły
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

4.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czess 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

5.

PN-B-23010

6.

PN-B-32250

powszechnego uzytku
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

7.

PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego zastosowania

8.

PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

9.

PN-H-82200

Cynk

10. PN-H-84018

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymałosci. Gatunki

11. PN-H-84019

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogólnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

14. PN-H-84030-02

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

15. PN-M-84540

Łancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich

16. PN-M-84541

Łancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach srednich

17. PN-M-84542

Łancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

18. PN-H-93010

Stal. Kształtowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93200-02

Walcówka i prety stalowe okragłe walcowane na goraco. Walcówka i prety ogólnego
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32.
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33.
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34.
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35.
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