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Nazwa robót:   Budowa ogrodzenia kratowego – systemowego 

Lokalizacja:      Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie 

Trybunalskim,  

                           ul. H. Sienkiewicza 10/12 

Zamawiający:   Miasto Piotrków Trybunalski 

CPV:         45453000-7   Roboty remontowe -rozbiórkowe 

CPV:          45340000-2  Instalowanie ogrodzeo, płotów i sprzętu ochronnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

dla częściowego demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki ocynkowaną na słupkach 

stalowych oraz  z elementów żelbetowych prefabrykowanych jak i  montażu ogrodzenia 

systemowego kratowego terenu ZSP Nr 4 

2.Zakres robót objętych ST 

  2.1 Specyfikacja Techniczna 01.00 dla robót remontowych – kod CPV 45453000-7 a w 

szczególności: 

- roboty demontażowe 

- roboty ziemne –wykopy 

- szalowanie razem z podpieraniem, usztywnianiem i mocowaniem 

- betonowanie 

2.2 Specyfikacja Techniczna 02.00 dla instalowania ogrodzeo – kod CPV 45340000-2 a w 

szczególności: 

- szalowanie razem z podpieraniem, usztywnianiem i mocowaniem 

- montaż elementów stalowych ogrodzenia 

- betonowanie 

- roboty ziemne 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z 

Dokumentacją Projektową, ST, Polską Normą i poleceniami Inspektora Nadzoru 

3.1. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

   Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeostwa placu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakooczenia i 

odbioru koocowego robót 

3.2. Ochrona przeciwpożarowa. 



   Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie prowadzonych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót. 

3.3. Ograniczenie obciążeo osi pojazdów. 

   Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów na teren robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

3.4. Bezpieczeostwo i higiena pracy. 

   Podczas realizacji robót, wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących 

bezpieczeostwa i higieny pracy. 

3.5. Ochrona i utrzymanie robót 

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia o zakooczeniu robót. 

Na czas montażu nowego ogrodzenia, dany odcinek zostanie zabezpieczony prowizorycznym 

ogrodzeniem. 

3.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

   Wykonawca jest zobowiązany wykonad zabezpieczenie terenu budowy przez dostarczenie i 

ustawienie stosownych tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót. 

 

 

4. Materiały 

   Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadad aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania w określonych warunkach. 

Materiały mogą byd okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru pod względem 

parametrów technicznych i zgodności zastosowanych materiałów z projektem budowlanym 

 i ST. 

5. Sprzęt. 

   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma byd 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Będzie on zgodny z przepisami dotyczącymi 



jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót. 

6. Podstawowe materiały i wyroby budowlane. 

- mieszanka betonowa klasy C 16/20 dla wszystkich elementów żelbetowych i betonowych   

dostarczona z wytwórni betonów 

 - stal zbrojeniowa A-III (34GS) 

- stal konstrukcyjna – stal St3S 

- zaprawa do naprawy i wyrównywania – mrozoodporna, drobnoziarnista 

- środek do impregnacji elementów betonowych – hydrofobowy 

- elementy ogrodzenia – systemowe 

- pozostałe elementy według opisu ST 

7. Odbiór robót. 

   Roboty podlegające  obowiązkowemu odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone 

wpisem do Dziennika Budowy 

- wytyczenie trasy nowego ogrodzenia, 

- sposób montażu elementów stalowych ogrodzenia 

- jakośd i estetyka wyrównania elementów betonowych istniejącego ogrodzenia 

- głębokośd posadowienia elementów betonowych ogrodzenia i stóp fundamentowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 01.00 ROBOTY REMONTOWE 

1.Szczegółowy zakres robót 

1.1.Demontaż starego ogrodzenia. 

Ogrodzenie istniejące od strony północnej - z siatki stalowej na słupkach (od punktu A do 

punktu B) oraz od strony południowej - z siatki stalowej w ramkach oraz z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych (od punktu E do punktu F) należy demontowad odcinkami w taki 

sposób, aby do czasu montażu nowego ogrodzenia zapewnid prowizoryczne ogrodzenie. 

Słupki stalowe starego ogrodzenia należy odcinad przy samej powierzchni murka 

betonowego a następnie miejsce odcięte zabezpieczyd farbą przeciwrdzewną. 

Przęsła zdemontowanego ogrodzenia (tak z siatki jak i z elementów żelbetowych ogrodzenia 

oraz beton z rozbiórki cokołu od strony południowej) należy sukcesywnie wywozid z placu 

budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 02.00 INSTALOWANIE NOWEGO 

OGRODZENIA. 

2.1. Montaż ogrodzenia systemowego. 

Opis ogólny. 

Słupek przęsłowy stalowy wykonany z profilu zamkniętego 60x40x2 mm, H= 200 cm w 

rozstawie osiowym -250 cm, zabezpieczony antykorozyjnie – ocynk. Słupek zakooczony 

nakładką systemową. Podstawę słupka stanowi stalowa stopa z 4 otworami. Słupek 

wyposażony w 3 obejmy ze śrubami systemowymi do mocowania panela ogrodzeniowego. 

Panel systemowy o wymiarach 2000x2500 zabezpieczony antykorozyjnie – ocynk. 

Ogrodzenie panelowe np. system Fortis PlastMet, Wiśniowski lub o równorzędnej jakości. 

Montaż słupka ogrodzeniowego. 

Montaż słupka następuje przez zastosowanie 4 kotew do betonu Ø 10, l = 150 mm. 

Nierówności murka betonowego w miejscu mocowania słupka należy skorygowad poprzez 

zastosowanie podkładek stalowych do kotew. Między stopą słupka a elementem betonowym 

ogrodzenia należy ułożyd cienką warstwę zaprawy wyrównawczej w celu wykluczenia 

powstania szczeliny. Na kotwy należy nałożyd kapturki na masie klejącej. Odchylenie słupka 

od pionu –max.3 mm. 

Montaż panela ogrodzeniowego. 

Panele ogrodzenia montowane są za pośrednictwem obejm systemowych bezpośrednio do 

słupków. Ze względu na to, iż poziom istniejącego murka ogrodzeniowego wraz z uskokami 

pozostaje bez zmian, zachodzi koniecznośd docinania niektórych paneli pod żądany wymiar 

(patrz rozwinięcie ogrodzenia dla danej sekcji – projekt wykonawczy). Docięcie wykonad na 

placu budowy. 

Uwaga: Fragment ogrodzenia od strony północnej ( odcinak B – C ) oraz od strony 

wschodniej ( odcinek C – D – E ) odsunąd od linii istniejącego ogrodzenia o 50 cm (zgodnie z 

dokumentacją projektową). Prace należy prowadzid ze szczególnym zachowaniem BHP. 

2.2.Montaż bramy furtką od strony południowej. 

Opis ogólny. 

Brama dwuskrzydłowa rozwieralna wykonana z profili stalowych zamkniętych 30x18x2 o 

rozstawie co 10 cm – wypełnienie  i nośnych 50x50x2 zabezpieczone antykorozyjnie – ocynk. 



Słupki przęsłowe wykonane z profili stalowych zamkniętych 100 x 100 x 4, l = 270 cm, 

zabezpieczone antykorozyjnie – ocynk. Z analogicznych materiałów wykonana furtka. Brama 

i furtka np. PlastMet, Wiśniowski lub o równorzędnej jakości. 

Wymiary w osiach: 

Furtka - 125 x 200 

Brama - 500 x 200 

Słupki przęsłowe należy zakotwid w stopie betonowej o wym. 50 x 50, posadowionej na 

głębokości 1.1 m poniżej poziomu terenu. Stopy betonowe  wykonad z betonu B – 20.  

Słupki przęsłowe bramy i furtki przed zalaniem stopy fundamentowej należy ustawid i 

wyspionowad w przygotowanym wykopie. 

Od strony południowej na odcinku E – F należy wykonad cokół ogrodzenia wysokości 40 cm i 

szerokości 30 cm na fundamencie szerokości 40 cm posadowionym na głębokości 1.1 m. 

2.3. Wykonanie stóp fundamentowych dla nowego ogrodzenia – dotyczy odcinka A – B – C 

– D – E. 

Dla każdego słupka projektuje się stopę fundamentową o wym. 0.5 x 0.5 m, posadowioną na 

głębokości poniżej 1.1 m poziomu terenu. Długośd całkowita stopy l = 1.3. 

Dla wykonania stopy fundamentowej, fundamentu i cokołów należy zastosowad beton 

C16/20. W celu uniknięcia wyrównywania powierzchni elementów betonowych powyżej 

poziomu terenu, zaleca się stosowad szalunki systemowe . 

W razie pojawienia się drobnych ubytków, powierzchnię należy wyrównad 

 


