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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja 

techniczna

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  remontem  barier  ochronnych 
stalowych.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  podstawę  opracowania 

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca  się  wykorzystanie  OST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 

związanych  z  remontem  barier  ochronnych  stalowych  instalowanych  przy  drogach 
publicznych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania 

dróg, polegające na naprawie lub wymianie elementów barier w celu przywrócenia 
pełnych funkcji pełnionych przez barierę.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i  definicjami  podanymi  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  i  OST  D-
07.05.01 „Bariery ochronne stalowe”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania  dotyczące  materiałów  do  remontu  barier  ochronnych  stalowych 

powinny  odpowiadać  warunkom  podanym  w  OST  D-07.05.01  „Bariery  ochronne 
stalowe” pkt 2.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do remontu barier ochronnych stalowych
Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu barier ochronnych stalowych 

powinny  odpowiadać  warunkom  podanym  w  OST  D-07.05.01  „Bariery  ochronne 
stalowe” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.



4.2. Wymagania  dotyczące  transportu  elementów  do  remontu  barier  ochronnych 
stalowych

Wymagania  dotyczące  transportu  elementów  do  wykonania  remontu  barier 
ochronnych  stalowych  powinny  odpowiadać  warunkom podanym  w  OST  D-07.05.01 
„Bariery ochronne stalowe” pkt 4.

5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robót przy remoncie barier ochronnych stalowych
Wykonanie robót przy remoncie barier ochronnych stalowych powinno odpowiadać 

warunkom podanym w OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe”  pkt 5 oraz spełniać 
warunki podane w dalszym ciągu.

5.3. Roboty przygotowawcze
Natychmiast  po  stwierdzeniu  uszkodzenia  bariery  w  zakresie  stwarzającym 

zagrożenie dla uczestników ruchu, należy usunąć z korony drogi elementy stwarzające 
zagrożenie, a miejsce to należy zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie.

Przed przystąpieniem do wykonania robót remontowych należy określić:
a) rodzaj bariery, który uległ uszkodzeniu,
b) długość uszkodzonej bariery,
c) elementy i ich liczbę, która uległa uszkodzeniu (prowadnica, pasy profilowe, 

słupki, elementy montażowe, elementy połączeniowe, fundamenty),
d) elementy kwalifikujące się do naprawy na miejscu,
e) elementy wymagające zdemontowania i wymiany na nowe,
f) kolejność, sposób i termin wykonania robót remontowych. 

Sposób naprawy należy uzgodnić z Inżynierem.
5.4. Rodzaje robót remontowych i sposób ich naprawy

Następujące usterki  wykonanych barier  ochronnych stalowych wymagają  napraw 
lub wymiany uszkodzonych elementów, gdy:
- słupek nie jest osadzony w sposób trwały w gruncie lub fundamencie względnie jest 

podwyższony,  obniżony  lub  odchylony  od  pozycji  pionowej  (ustawić  słupek  w 
prawidłowym położeniu),

- brak jest słupka i ew. fundamentu, względnie słupek jest zgięty, skręcony lub złamany 
(ustawić nowy słupek),

- fragment prowadnicy jest odkształcony np. wygięty, skręcony lub pęknięty (wymienić 
kompletne  elementy  prowadnicy  z  uszkodzonymi  przekładkami,  wysięgnikami, 
pasem profilowym, śrubami, podkładkami, obejmami słupka itp.),

- brak jest elementów mocujących prowadnicę i słupki oraz elementów odblaskowych 
(uzupełnić elementy i łączniki mocujące elementy prowadnicy między sobą oraz ze 
słupkami, wysięgnikami, przekładkami itp. oraz brakujące elementy odblaskowe),

- elementy bariery są skorodowane (odrdzewić i pomalować lub wymienić),
- elementy bariery są zabrudzone ( umyć barierę).

Naprawa bariery powinna nawiązywać do zasad montażu, zgodnych z instrukcją 
producenta  bariery  oraz  zawierać  elementy  tego  samego  typu  co  bariera  pierwotna. 
Szczególnie należy przestrzegać następujących zaleceń:
- zachowywać  dopuszczalne  odchyłki  odległości  między  słupkami,  wynikające 

z wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy ± 11 mm,
- zachowywać dopuszczalne różnice wysokości słupków ± 6 mm,
- przy  montażu  prowadnicy  typu  B,  łączyć  sąsiednie  odcinki  taśmy  profilowej, 

nakładając  następny  odcinek  na  wytłoczenie  odcinka  poprzedniego,  zgodnie 
z kierunkiem ruchu pojazdów.
Wszelkie  odstępstwa  od  wymienionych  wymagań  powinny  być  zaakceptowane 

przez Inżyniera.



Malowanie  bariery  powinno  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  OST  D-
07.06.03 „Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych” pkt 5.

Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiany,  po demontażu powinny być 
odwiezione przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien:
- uzyskać  wymagane  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu 

i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia przy remoncie),

- wykonać badania właściwości materiałów przewidziane w OST D-07.05.01 „Bariery 
ochronne stalowe”,

- przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Zasady kontroli jakości robót przy remoncie barier ochronnych stalowych

Zasady kontroli jakości robót przy remoncie barier ochronnych stalowych powinny 
odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe” pkt 6.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu barier ochronnych stalowych są:
a)  m (metr) - dla demontażu i montażu prowadnic i pasów profilowych, 
b) szt. (sztuka) - dla słupków, elementów montażowych i odblaskowych,
c)  m3 (metr sześcienny)  - dla rozbiórki i wykonania fundamentów.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.

9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe przy demontażu,
- transport zdemontowanych elementów,
- montaż nowych elementów,
- transport zdemontowanych i  nowych elementów.

10. przepisy związane
Normy i inne dokumenty związane z remontem barier ochronnych stalowych obowiązują 

według OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe” pkt 10.
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