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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ogrodzeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Małopolska – 
Podole, numery ewidencyjne działek: 524/1 i 524/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiających i mających na celu wy
konanie ogrodzeń występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:

– wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej,
– wykonanie bramy wjazdowej,
– wykonanie furtek,
– wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:
– bramy wjazdowe
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– furtki wejściowe
– siatka stalowa szer. 1,50 m
– słupki stalowe śr. 76 mm
– elementy żelbetowe prefabrykowane

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :
Mieszkanka betonowa klasy B20.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żura
wie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.

4.2. Transport materiałów
Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodze
niami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Słupki stalowe przewozić można dowolnymi  środkami transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi 
uszkodzeniami.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być za
bezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanie
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczo
ne przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O.

5.2. Montaż ogrodzenia
Zgodnie z instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST-0.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

– zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
– prawidłowość wykonania cokołów,
– poprawność ustawienia słupków,
– prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, rozstaw słupków i ich 

zabetonowanie),
– prawidłowość wykonania bramy i furtek.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.
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