D.10.02.01.
1.

SCHODY SKARPOWE

WST P

1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem schodów w ramach przebudowy mostu przez rz.
Czarna Ha cza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie Malesowizna
1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne maj zastosowanie
przy wykonywaniu Robót zwi zanych z budow schodów i obejmuj :
- wykonanie schodów z betonu B -20 w deskowaniu
- wykonanie balustrady przy schodach
- czyszczenie strumieniowo cierne balustrad
- malowanie farbami epoksydowymi do gruntowania
- malowanie dwukrotne farbami epoksydowymi

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umo liwiaj ca, za pomoc stopni, komunikacyjne powi zanie
ró nych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.
1.4.2. Bieg - wydzielona cz schodów składaj ca si z co najmniej dwóch nast puj cych po sobie
stopni o jednakowych wysoko ciach i odpowiednich szeroko ciach u ytkowych, stanowi ca
poł czenie komunikacyjne dla dwóch ró nych poziomów.
1.4.3. Stopie - zasadniczy element schodów, na którym wspiera si stopa przy pokonywaniu ró nych
poziomów.
1.4.4. Podnó ek - górna widoczna płaszczyzna stopnia.
1.4.5. Czoło - przednia cz
stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.4.6. Por cz, balustrada - element zabezpieczaj cy na obiekcie mostowym maj cy na celu
zabezpieczenie ruchu pieszego od strony skarpy.
Pozostałe okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne warunki dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.

Materiały do wykonania schodów

z

Materiałami do wykonania schodów zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne s :
- stopnie z betonu B20
2.2.1. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna spełnia wymagania podane w PN-B-14501 [4].
2.2.2. Kruszywo
Zastosowane kruszywo powinno spełnia wymagania PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3].
2.2.3. Materiały na balustrady
Materiały do wykonania por czy powinny odpowiada wymaganiom nast puj cych

norm:
a) rury stalowe bez szwu na por cze i słupki ∅ 57/3,2mm i 38/3,2mm- PN-H-74219, PN-H74220,
Materiały na balustrady powinny by zabezpieczone powłokami malarskimi.
2.2.4. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego winny posiada wa n
aprobat techniczn IBDiM.
• Zestaw farb - farby z aprobat IBDiM , ł czna grubo warstw farby podkładowej i nawierzchniowej
winna wynosi min. 250 µm.
3.
3.1.

SPRZ T
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprz t do budowy schodów
Ze wzgl du na niewielki zakres Robót, prace przy budowie schodów powinny by wykonywane
r cznie, przy u yciu drobnego sprz tu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodów mo na stosowa ubijaki, wibratory płytowe i inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru urz dzenia.
4.
4.1.

TRANSPORT
Wymagania ogólne dla transportu
Wymagania ogólne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.

Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3.

Transport materiałów na balustrady

Materiały na balustrady mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w
warunkach zabezpieczaj cych je przed korozj , uszkodzeniami i pomieszaniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót,
uwzgl dniaj ce warunki, w jakich wykonywane b d Roboty zwi zane z budow schodów.
5.2.

Monta balustrad
Balustrady nale y wykona w warsztacie. Nale y je zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie z
zasadami zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i uwag zawartych w n\n SST.
Słupki balustrad nale y zamocowa w betonowanym fundamencie .
Po wykonaniu monta u, uszkodzone fragmenty powłoki antykorozyjnej nale y zabezpieczy farb
gruntuj c i mi dzywarstwow , a nast pnie cało pomalowa farb nawierzchniow .
− Kolorystyka powinna by uzgodniona z Inwestorem Nadzoru.
Szczegóły konstrukcyjne zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.

Kontrola przed przyst pieniem do Robót
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien uzyska od producentów za wiadczenia o
jako ci (aprobaty techniczne) oraz wykona badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i
przedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robót
6.3.1. Kontrola prawidłowo ci wykonania schodów
Kontrola wykonania schodów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej - na podstawie ogl dzin i pomiarów.
6.3.2. Badania wykonywania balustrad
Materiały dostarczone na budow do wykonania balustrad z za wiadczeniem o jako ci (aprobat )
producenta powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Dodatkowo nale y oceni :
− monta balustrad,
− powłoki zabezpieczenia.
Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczególn uwag nale y zwróci na dokładne
oczyszczenie szwów spawalniczych, zł czy, miejsc trudnodost pnych.
Oczyszczona powierzchnia nie powinna wykazywa wi kszych uszkodze .
Zanieczyszczeniem, które musi by usuni te z ka dego podło a przygotowanego do malowania, jest kurz
i pył.
Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie powietrzem nale y zwróci uwag , aby powietrze było
pozbawione oleju. Dotyczy to równie powietrza u ytkowanego do nap du narz dzi do oczyszczenia.
Kontrol procesu zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadza si :
− po zagruntowaniu
− po nało eniu kolejnych warstw materiału malarskiego.
Uzyskanie prawidłowych wyników malowania wymaga cisłego przestrzegania zało onej technologii
nakładania farb. Odnosi si to szczególnie do ni ej wymienionych czynników:
• sprawdzenie stanu przygotowania powierzchni do malowania,
• sprawdzenie stopnia wyschni cia uprzednio nało onej warstwy farby oraz zgodno ci czasu
malowania z zało onym dla tej farby interwałem czasowym,
• sprawdzenie warunków atmosferycznych umo liwiaj cych zarówno malowanie jak i schni cie
powłok,

• kontrola sprawno ci aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz, kontrola przygotowania
farb (sprawdzenie zgodno ci typu i koloru farby z Dokumentacj Projektow ) oraz wła ciwego
wymieszania przed malowaniem a je li to konieczne, podczas malowania,
• badanie grubo ci na mokro, ocena wygl du powłoki w trakcie malowania (zacieki, niedomalowania),
• sprawdzenie grubo ci poszczególnych powłok jak i grubo ci całkowitej powłoki.
Podstawowym kryterium jako ci powłok s ni ej podane parametry:
• wygl d zewn trzny powłoki - nale y stwierdzi , czy powłoka nie ma niedopuszczalnych wad
powierzchniowych,
• stopie wyschni cia powłoki - okre la Producent w karcie materiału okre la czas do aplikacji
nast pnej warstwy,
• grubo powłoki suchej - pomiar grubo ci mo na przeprowadzi metodami nieniszcz cymi lub
niszcz cymi, zgodnie z PN-C-81515.
6.3.3. Badania w okresie gwarancji
Przed ko cem okresu gwarancyjnego (4 lata) okre lonego w umowie nale y dokona sprawdzenia stanu
powłok
Do wykonania poprawek powłok na koszt Wykonawcy kwalifikuj si te elementy konstrukcji, na
których wyst puje:
- skorodowanie wi ksze ni na wzorcu Ri 0,
- jakiekolwiek p cherzenie, łuszczenie i p kania powłok wył czaj c uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez u ytkowników dróg,
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m3 wykonanych schodów, balustrada mb.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru Robót
Zasady ogólne odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór Robót obejmuje:
a) odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Płatno za 1 m3 wykonanych schodów i balustrad 1 mb nale y przyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jako ci wykonanych Robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania Robót obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie deskowania,
− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
− wbudowanie mieszanki i zag szczenie,
− piel gnacj betonu,
− rozebranie deskowania
− zamontowanie balustrad,
− powłoka malarska,
− przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
− uporz dkowanie placu budowy
Ilo schodów do wykonania – 6 m3
- balustrada – 16 mb
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów
budowlanych z betonu.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor co.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

