1. DM 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne
odbioru .
1.2. Zakres stosowanie STWIORB
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów
kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z innymi
Specyfikacjami Technicznymi użytymi w tym opracowaniu.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część, stanowiąca odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w
przypadku mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń
lub innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą
i Projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego,
pieszego.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.
1.4.21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
1.4.22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywaniu ich na
podbudowę.
1.4.23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.
1.4.24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
1.4.25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może składać się z jednej lub z dwóch warstw.
1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i
przenikania cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub
odcinającą.
1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
1.4.28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżących powyżej.
1.4.29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się
do nawierzchni.
1.4.30. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.31. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.32. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.33. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli podział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.4.34. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.35. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.36. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.

1.4.37. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
1.4.38. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub
innych.
1.4.39. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.4.40. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.41. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.42. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.43. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.44. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
Robót.
1.4.45. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
1.4.46. Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.47. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami) przęsła
mostowego.
1.4.48. Szerokość całkowita obiektu (mostu/ wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej,
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.49. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch
kołowy od ruchu pieszego.
1.4.50. Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.51. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.52. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.53. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.54. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementów.
1.4.55. Skróty używane w niniejszej STWIORB należy rozumieć następująco:
1.4.56. STt, SSTt, STWiORB – Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna,
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
DP – Dokumentacja Projektowa
PN – Polska Norma
PN – EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich
BN – Branżowa Norma
Dz. U. – Dziennik Ustaw

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za całość ich wykonania, metody wykonania,
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz ich zgodność z umową,
STWIORB i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawcę o gotowości do realizacji zadania. Przed dokonaniem wprowadzenia
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnioną czasową organizację ruchu na czas
wykonywanych robót.
1.5.2 Zgodność robót z Specyfikacjami Technicznymi.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumenty przekazane
przez przedstawiciela Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z dokumentacją i
ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych
pozycji kosztorysowych.
Ponadto Wykonawca zapozna się z warunkami w terenie (dokona inwetaryzacji
terenu) i ew. uwagi, zmiany i propozycje, również ujmie w wycenie kosztorysowej swoich
robót.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z umową i
STWIORB.
Dane określone w umowie i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z umową lub
STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
(drodze objazdowej, tymczasowej i technologicznych) w okresie trwania realizacji Kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi
Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia ruchu w okresie trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji robót powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest wliczony w cenę kontaktową.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy,
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
możliwością powstania pożaru.
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa i przed niewypałami
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w na wypadek wystąpienia niewypałów. W
tym celu zabezpieczy się na własny koszt na wypadek natrafienia/wykopania niewypału
poprzez zawarcie umowy z firmą uprawnioną do wykonywania robót saperskich.
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej oraz prywatnej.
Wykonawca, prowadzący roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia na
przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość archeologiczną, obowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego, Urząd Gminy oraz
właściwego konserwatora zabytków. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub
zniszczyć do czasu wydania przez władze konserwatorskie odpowiednich decyzji. (Ustawa z
dnia 15.02.1962r. o ochronie dóbr kultury i muzeach). Wykopaliska i znaleziska
archeologiczne stanowią własność Państwa.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i
nadziemne (w tym również PKP) o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie
terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż przewidzianym
harmonogramem robót. Wykonawca będzie współpracował w przeprowadzaniu w/w robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć niezbędne kroki mające
na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i właściciela instalacji oraz będzie współpracował przy usuwaniu powstałej szkody.
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt
naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Uzyska on niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym przewozie informował przedstawiciela Zamawiającego.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
uszkodzeń spowodowanych przez transport ładunków ponadnormatywnych.
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia
zakończenia robót przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego robót.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robót, to na polecenie
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie przedstawiciel Zamawiającego ma prawo
zatrzymać roboty.
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisów podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował przedstawiciela Zamawiającego o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli
niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje skutki finansowe lub prawne to w całości obciążają
one Wykonawcę.
1.5.12 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy lub przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robót
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w umowie, STWIORB i wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego
w terminach przewidzianych kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli umowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o
swoim zamiarze wyboru użycia sprzętu i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być zmieniany bez zgody przedstawiciela
Zamawiającego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
kontraktu zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w umowie, STWIORB i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego
w terminach przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie
przedstawiciela Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z umową,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia projektu dla: szczegółowego tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu
na czas prowadzenia robót budowlanych, rusztowań, odwodnienia, ochrony zdrowia i życia,
próbnego obciążenia, itd.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i
wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót dostosowanych do istniejących
rzędnych terenu zastałego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
robót zostaną, jeżeli będzie tego wymagać przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w
STWIORB, a także w normach i wytycznych.
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli jakości będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości przedstawiciel Zamawiającego może
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w umowie i STWIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest potrzebny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.
6.3. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tych czynności, ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Przedstawiciel Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne to przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów, robót z STWIORB i
umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesie Wykonawca.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiającego., zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póź zmian.), może dopuścić do użycia
tylko te materiały, które posiadają:

Oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
Umieszczone są w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej, albo
Oznakowane, z zastrzeżeniem ust. 4 w/w ustawy, znakiem budowlanym,
którego wzór określa załącznik nr 1 do tej ustawy.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 – 3:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
umową i STWIORB.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
umowie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór ostateczny robót
8.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego
i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań, i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z umową i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń zwłaszcza w
zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych umową i STWIORB z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z umową, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
kontraktowych.
8.1.2 Dokumenty odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z STWIORB i PZJ,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.2. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa zawarta w ofercie Wykonawcy stanowiącej
integralną część umowy, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty pośrednie,
zysk kalkulacyjny uwzględniający ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa za daną pozycję podana w umowie jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą umową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki umowy
Dane zapytania ofertowego

M.19.01.04. BARIEROPORĘCZE TYPU SZTYWNEGO NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem barieroporęczy na obiekcie
mostowym w km 10 + 150 drogi powiatowej nr 4351W na rzece Czarna Struga, gmina
Poświętne, Powiat Wołomiński.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument do umowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu Robót
wymienionych w pkt. 1.1. związanych z wykonaniem i montażem barieroporęczy sztywnej
wzmocnionej bezprzekładkowej, z rozstawem słupków co 1 mb i wysokości 1,10 m, typu III.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową,
SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Materiały stosowane na barieroporęcze typu sztywnego muszą mieć atesty dopuszczające do
stosowania.
2.1. Stosowane materiały
Przewiduje się zastosowanie na konstrukcji barieroporęczy typu sztywnych typu III .
Wykonawca Robót przedłoży aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM.
Barieroporęcz typu sztywnego winna składać się z następujących elementów:
- prowadnica (profilowana taśma stalowa),
- słupek,
- przekładka,
- pas profilowy,
- pochwyt z rury stalowej,
- wzmocnienie słupków,
Prowadnica – profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych
powinna odpowiadać normie PN-H-93461/28:1978.
Pochwyt z rury stalowej.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:
- dla długości całkowitej Ø
- dla długości czynnej Ø
- dla szerokości Ø
- dla głębokości tłoczeń Ø
Słupki barieroporęczy mostowych typu sztywnego z dwuteownika 160 mm o długości 1100
mm i są wzmocnione zastrzałami.
Elementy montażowe barieroporęczy – przekładki, wsporniki oraz śruby połączeniowe (śruby
nakrętki i podkładki) powinny być zabezpieczone przed korozją.
Marki fundamentowe barieroporęczy – blach stalowe grubości 25 mm z sześcioma otworami
na śruby kotwiące M 20.

Typowe elementy kotwienia barieroporęczy zabetonowane są w betonie konstrukcji
gzymsów.
Barieroporęcze muszą mieć aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. Wszystkie elementy
bariero poręczy muszą posiadać atesty.
Pochwyt barieroporęczy musi być na wysokości 110 cm od powierzchni gzymsu.
Za jakość wbudowanych barieroporęczy odpowiada Wykonawca Robót.
3. SPRZĘT
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Sprzęt używany do montażu barieroporęczy musi być na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów barieroporęczy powinien odbywać
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
Montaż barieroporęczy typu sztywnego rozpoczyna się od ustawienia kotew słupków
równocześnie z montażem zbrojenia gzymsów przęseł. Kotwy te muszą być ustawione w
przewidzianych w SST rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach z takim wyliczeniem,
aby górna krawędź formy profilowej położona była na powierzchni góry gzymsów. Gzymsy
mają spadek porzeczny, należy tak dostosować kotwy, aby słupki po zmontowaniu stały
pionowo.
Kotwy słupków należy montażowo zamocować tak, aby nie uległy przesunięciu w czasie
betonowania. Górne krawędzie prowadnicy powinny znajdować się na poziomie 75 cm
powyżej krawężników, pochwyt rurowy barieroporęczy na poziomie 110 cm powyżej
poziomu gzymsu.
Sposób łączenia segmentów prowadnicy barieroporęczy należy wykonać tak, aby nie
przetłoczony koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. Zabezpieczenie
antykorozyjne musi być wykonane w Wytwórni poprzez cynkowanie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
- prostoliniowość barieroporęczy,
- zamocowanie i ustawienie płytek kotwiących,
- słupki barieroporęczy oraz przyspawanie słupków barieroporęczy do kotew,
- prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru jest 1 m bieżący wykonanej, zamontowanej i odebranej barieroporęczy o
określonych parametrach. Zakres barieroporęczy do wynagrodzenia mierzy się ilością
metrów od osi pionowej pierwszego słupka do osi pionowej ostatniego słupka.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiorom częściowym podlegają:
- zamocowanie marek stalowych przed ich zabetonowaniem,
- warsztatowe wykonanie balustrady,
- dostarczone na budowę elementy stalowe balustrady i ogrodzenia,

- balustrada, po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów,
- zabezpieczenie antykorozyjne barieroporęczy.
Odbiór powinien być zakończony spisaniem protokółu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za 1 mb wykonanej, zmontowanej i odebranej barieroporęczy typu mostowej typu
sztywnego.
Płaci się za 1 mb wykonanej, zmontowanej i odebranej bariery ochronnej na dojazdach.
Należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów z
ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- zakup elementów barieroporęczy,
- wywiercenie otworów w gzymsach skrzydełek i zamontowanie w nich śrub kotwień,
- wykonanie i zmontowanie kotew do których mają być przymocowane słupki
barieroporęczy,
- montaż barieroporęczy na obiekcie z wyregulowaniem ich,
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie wraz z rozbiórką.
Zgodnie z umową należy zmontować:
- barieroporęcze typu sztywnego na moście – ok. 30,0 mb
- bariery ochronne na dojazdach - 48,0 mb
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Tymczasowe warunki techniczne wykonywania i odbioru stalowych barier ochronnych.
“Typowe poręcze mostowe” zatwierdzone przez Drektora CZDPdecyzją nr M/13/18/76
z dnia 30-08-1976 r.
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych M.K. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych.
Warszawa.
Katalog typowych drogowych barier ochronnych.

