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STR

ST 00
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Przygotowanie terenu pod budowę
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SST 02

Roboty odwadniające
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SST 03

Konstrukcje z betonu zbrojonego

28 - 30

SST 04

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
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SST 05

Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych
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Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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SST 07

Artykuły i sprzęt sportowy,
Elementy gotowe
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KODY CPV
WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA

Skróty :
STWiOR robót budowlano- montażowych - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych
ST - Specyfikacja techniczna
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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pt. : „Budowa urządzeń sportowych
w Golinie„.
Wymagania szczegółowe zawarte są w części opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót
budowlanych objętych Projektem Budowlanym oraz stanowią integralną część
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i należy
je stosować podczas realizacji robót objętych kontraktem zgodnie z opisami robót
wyszczególnionych w poszczególnych projektach.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o - należy przez to rozumieć
obiekcie budowlanym
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
c) obiekt małej
architektury;
budynku
należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budowie
należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych
należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie
należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
robotach rozbiórkowych
należy przez to rozumieć roboty budowlane mające na celu demontażu elementów
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego.
odpadach
należy przez to rozumieć każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany.
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urządzeniach budowlanych
należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy
należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych
pozwoleniu na budowę
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy
należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu.
dziennik budowy
należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
dokumentacji po wykonawczej
należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
terenie zamkniętym
należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego służących :
• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
aprobacie technicznej
należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie
należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8 PB.
wyrobie budowlanym
należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
organie samorządu zawodowego
należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu
należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie
należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej)
należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
kierowniku budowy
jest to osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów
należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium
należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
materiałach
należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
odpowiedniej zgodności
należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego
należy przez to rozumieć pełnoprawnego uczestnika procesu budowlanego, który
musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową
dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych
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i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
poleceniu Inspektora nadzoru
należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie
należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
przetargowej dokumentacji projektowej
należy przez to rozumieć dokumentację projektową, która wskazuje lokalizacje,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
zadaniu budowlanym
należy przez to rozumieć przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolne do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych.
rekultywacji
należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania
należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych
należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót
należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
rysunku
należy przez to rozumieć część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu lub jego części będącego
przedmiotem robót
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)
opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem
dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach
oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.1.4.39.
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
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przedmiarze robót
to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy
jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie
określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisów i
norm od tych wymienionych w ST należy o tym fakcie powiadomić Inspektora nadzoru
i po uzgodnieniu stosować je zamiennie.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu
Umowy będzie zawierać:
• opis techniczny
• komplet rysunków architektoniczno-budowlanych
• rysunki wykonawcze
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• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca
będzie:
a) utrzymywać teren budowy w porządku,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia :
• w trakcie demontażu i utylizacji materiałów budowlanych w tym konstrukcji
murowych, żelbetowych i stolarki
• przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,
•
przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
•
możliwością powstania pożaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten
sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
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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 informować Inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Konieczne dokumenty
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać certyfikaty
lub atesty dopuszczające ich stosowanie.
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w dokumentacji projektowej i ST.
2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji. Materiały niebezpieczne wymagają
odpowiedniego zabezpieczenia i składowania w miejscach do tego przeznaczonych
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o parametrach technicznych nie
gorszych, niż materiały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Jeśli
dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później przez
Wykonawcę zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i odwrotnie.
Każdy typ prac, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane przez
Inwestora materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, będąc świadom ich nie
przyjęcia, niezapłacenia lub sankcjami prawnymi wynikającymi ze zmienionych
właściwości wykonanej roboty lub materiałów.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania 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 programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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 dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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 nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
a) Przed rozpoczęciem robót Zamawiający może zażądać od wykonawcy zapisem w
SIWZ lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:
• projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z
części opisowej i graficznej,
•
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
•
projektu organizacji budowy,
• projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych
lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) programu
zapewnienia jakości (PZJ)
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót
(PZJ), za ich zgodność z częścią opisową i rysunkową dokumentacji projektowej,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
d) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
e) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy i dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.
f) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakości
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
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•

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub
• laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo -kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Ewentualne próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, uprawniony jest Inspektor nadzoru w tym
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają
wymogi ST, lub znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w
rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
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do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości
i
harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto
je
przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3,
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.8.2 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 Inspektora nadzoru 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
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich wytycznych, lub w
katalogach norm. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń umownych z Zamawiającym, roboty podlegają następującym
odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi po gwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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 i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji tzw. pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i ST. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią,
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•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny (narzuty),
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
• ewentualnych opłat z tytułu dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia i przepisy
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U.
Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

21

KODY CPV
WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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1. Część ogólna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z zadaniem pt. : „Budowa
urządzeń sportowych w Golinie„.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją
stosować w zlecaniu i wykonaniu wskazanych robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w ramach:
• poziomowania i kształtowania terenu
• wykopu pod budowę nawierzchni
• wykopu pod fundamenty ławy fundamentowej i ogrodzenia
1.4. Określenia podstawowe :
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą:
• grunt zebrany ze skarp w celu ich przemieszczenia
• grunt nasypowy w celu utworzenia skarp
• grunt wydobyty z wykopu pod budowę nawierzchni
• grunt wydobyty z wykopu pod budowę ławy fundamentowej i ogrodzenia
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00. Użyte środki
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego i jego
Inspektora Nadzoru.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00 .
Roboty wykonane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przed
przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie wytyczyć miejsca prowadzenia
prac i oznaczyć wymagany poziom i kształt terenu. Miejsce składowania i
pryzmowania ziemi należy uzgodnić z Inwestorem i jego Inspektorem Nadzoru.
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
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dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.
Jednostką obmiarową jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem
nasypu, wykopów, przekopów, zasypek.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega
ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
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Roboty odwadniające
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową systemu odwadniającego boiska pt. :
„Budowa urządzeń sportowych w Golinie„.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w
postępowaniu
przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem::
• podsypki i obsypki filtracyjnej
•
sączków drenarskich - 261,5 mb
• przewodu drenarskiego zbiorczego - 62 mb + 19 mb.
• studzienek drenarskich z osadnikiem D1, D2, D3
Zakres robót przy wykonywaniu drenażu obejmuje:
• oznakowanie robót,
•
dostawę materiałów,
• wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowków drenarskich)
• ułożenie przewodów systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrującymi
• wykonanie włączenia do studzienki kanalizacji deszczowej według
Dokumentacji Projektowej
• zasypanie i zagęszczenie wykopu drenarskiego
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 ogólnej
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Elementy drenarskie
Do wykonania systemu drenarskiego stosuje się następujące materiały:
- rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy fi 200 mm i fi 250 mm
- ciągi drenów wykonane z rur fi 92/80, każdy ciąg zaślepić zaślepką uniwersalną fi80
- trójniki drenarskie kątowe systemowe o 900 200/92 mm
Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12.
2.3. Kruszywo na podsypkę filtracyjną
Podsypka filtracyjna może być wykonana z piasku lub kruszywa płukanego 2 - 6 mm,
i głębokości ok 30cm na warstwie piasku o grubości ok. 10cm i wskaźniku
wodoprzepuszczalności co najmniej 8m3/dobę.
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2.4. Studzienki
studzienka fi 425 PCV - 1 kpI.
studzienka drenarska fi 315 z osadnikiem - 2 szt.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Rury drenarskie
Rury i kształtki należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym,
utwardzonym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem oraz spełnienie
warunków bhp.
2.5.2. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego
odwodnienia boisk. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego składowania i poboru.
3. SPRZĘT
Drenaż może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu
na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie
wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenażu Wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparki do kopania rowków drenarskich;
- koparko-układarki do wykonywania rowków i układania rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym;
- układarek rurek drenarskich;
- ładowarki;
- sprzętu do zagęszczania gruntu;
- dźwigu samochodowym do 4t;
- ubijaków ręcznymi.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur drenarskich
Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i
wzajemnym uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność
należy zachować w temperaturze 0° C i niższej.
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed
zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4
zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę i obsypkę mogą być transportowane dowolnymi
środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość
dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
Drenaż składa się z sączków połączonych zbieraczem, który następnie odprowadza
wody deszczowe poprzez studzienkę, do kanalizacji deszczowej. Sączki ułożone są w
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poprzek boiska, równolegle, w odległości co ok 6m. Włączenie sączków do przewodu
zbierającego poprzez trójniki PVC 900 - 200/92.
Woda drenażowa odprowadzana będzie przewodami zbierającymi do studzienek
kanalizacji deszczowej.
5.1. Układanie rurociągu drenarskiego wraz z warstwami wspomagającymi
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Rury drenarskie należy ułożyć z
minimalnym spadkiem 0,3%. Ułożone najwyżej końcówki rur drenarskich należy
zadeklować odpowiednią zaślepką w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku
i cząstek gruntu do wnętrza rurki. Zasada działania drenu wymaga umożliwienia
dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych z gładkimi powierzchniami ich styków należy łączyć za pomocą
specjalnie produkowanych złączek. Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem
filtracyjnym (żwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacją projektową. Zasypanie
powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego przewodu.
Po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru oraz piasku zagęszczonego
ubijakiem i lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na
celu:
- określenie stanu terenu,
- wykonanie kontrolnych odkrywek w celu sprawdzenia istnienia
ewentualnego
drenażu
- ustalenie składu kruszyw,
- ustalenie metod wykonywania drenażu
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie metod układania drenażu wraz z warstwami wspomagającymi,
• zbadanie materiałów i elementów systemu drenarskiego pod kątem ich
zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwórcę,
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami
określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie z innymi umownymi
warunkami,
badanie głębokości ułożenia przewodu
badanie ułożenia przewodu na podłożu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego
spadku,
badanie zastosowanych złączy,
badanie wykonania podsypki i obsypki

28

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
• odchylenie grubości warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyć ±3 cm,
•
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym
jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach
celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych
10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego
punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
drenarskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 - ogólna pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają czynności związane z
ułożeniem rur drenarskich w warstwach filtracyjnych, łącznie z robotami
przygotowawczym i.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50
m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych lub
uzasadniona względami techniczno -ekonomicznymi. Odbioru robót zanikających
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych częściowych)
• sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,
• sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót
przewidzianych dokumentacją.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień
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sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m drenażu obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• zakup i transport materiałów
•
ułożenie drenażu wraz z geowłókniną i warstwami filtracyjnymi
• ułożenie warstwy wierzchniej zasypu z zagęszczeniem
• wykonanie podłączenia drenażu do studni kanalizacji deszczowej
• przeprowadzenie wymaganych w STT pomiarów i badań
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania „
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji
robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych związanych z zadaniem pt. : „Budowa urządzeń sportowych w Golinie„.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
betonowych i żelbetowych:
• fundamentów żelbetowych pod gabiony
• fundamentów ogrodzenia i piłkochwytów.
• Ław z chudego betonu pod krawężniki trawiaste
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i ST- 00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00. Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość prac związanych z wykonywaniem elementów
betonowych i żelbetowych, w tym : szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji
Inwestora i Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w ST-00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie
następujące informacje:
A) Harmonogram i kolejność prac betonowych,
B) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
C) Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
D) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w
dalszej części,
E) Akceptacje przez Kierownika Robót stosowanych materiałów i obmiary
wykonanych prac,
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00.
- beton C-20/25
- zbrojenie stal B500SP wg dokumentacji technicznej w szczególności opisu
części konstrukcyjnej
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3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót :
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań
pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i
Kierownikiem Budowy.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania podano w ST-00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Kontrola jakości robót polega
na sprawdzeniu:
•
szalunków,
•
zbrojenia,
•
cementu i kruszyw do betonu,
•
receptury i jakości betonu,
•
sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej
przed
wbudowaniem,
•
sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
•
dokładności prac wykończeniowych,
•
pielęgnacji betonu.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej ST 00.
Podstawa dokonywania pomiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar
robót. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych
robót.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ogólnej ST 00.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Badanie poprawności
rozprowadzenia prętów stalowych może być przeprowadzone wizualnie.
9. PODSTAWY PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania
ogólne".
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

33

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Cement hutniczy 25.
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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45340000-2

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
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I.
Wstęp.
1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru ogrodzenia i piłkochwytów dla zadania pt. :
„Budowa urządzeń sportowych w Golinie„.
2. ZAKRES STOSOWANIA SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem pt. : Projekt boiska przy ZSP
nr 1, na działce nr 1059/5, przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach..
2.1. Zakres robót objętych SST .
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie muru oporowego z
gabionów, ogrodzenia i piłkochwytów
•
mur oporowy dł 32,5m wykonany w konstrukcji Gabionu o h=1m
•
ogrodzenie panelowe systemowe z bramą dwuskrzydłową całość wys. 2,03 m
•
piłkochwyty nad ogrodzeniem do wys. ok. 4,00m
2.2. Określenia podstawowe.
2.2.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz z określeniami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne".
2.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne".
3. MATERIAŁY
W zależności od elementu stosuje się odpowiednie materiały
3.1 Ogrodzenie systemowe
Panele wybranego systemu wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości
2500 mm i wysokości 2030 mm
Sztywność i bezpieczeństwo podnoszą grube pręty pionowe 5,00 mm oraz podwójne
pręty poziome 6,00 mm
Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które
należy umieścić na dole ogrodzenia
Standardowy wymiar oczka to 200 x 50 mm.
Panele powinny być wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
Zastosowany proces przygotowania powierzchni powinien zapewnić doskonałą
przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża.
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Po ocynkowaniu elementy powinny być powleczone proszkiem poliestrowym
(grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
Słupy ogrodzenia mają być ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość
powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
Po ocynkowaniu słupy powinny być pokryte proszkiem poliestrowym (min. 60
mikrometrów i dodatkowo malowane w kolorze antracytu RAL 7016
W ogrodzeniu przyjęto jedna furtkę w formie bramy dwuskrzydłowej pełniącej
jednocześnie funkcję awaryjnej bramy wjazdowej. Szerokość furtki / bramy wynosi ok.
2,20 m, słupy o przekroju 80 x 80 mm lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Skrzydła bramy należy dostosować do wybranego systemu ogrodzenia.
Posadowienie słupów ogrodzenia wg projektu.
3.2 Piłkochwyt
Zaleca się zastosowanie siatki polietylenowej, węzełkowej z uwagi na jej dłuższą
wytrzymałość na warunki atmosferyczne i łatwiejszy serwis. Niemniej projektant
dopuszcza zastosowanie siatki polipropylenowej bezwęzłowej.
Zastosowana siatka ma być wykonana z linki o gr. 3mm, mieć oczka 10x10cm i
powinna być wykonana w kolorze grafitowym lub czarnym. Sposób mocowania i
naciągu na słupki ogrodzeniowe należy dopasować i uzgodnić Siatka powinna być
mocowana od strony terenu boiska ponad ogrodzeniem z systemowej siatki stalowej.
Całkowita wysokość siatki wraz z ogrodzeniem powinna wynosić ok. 4m.
Wysokość i długość siatki należy zamawiać po wcześniejszym wytyczeniu
ogrodzenia, po wykonaniu prac związanych z budową nawierzchni boiska i głównymi
pracami ziemnymi.
Parametry techniczne
Materiał :
polietylen o wysokiej gęstości PE HD, wodoodporny
Wielkość :
oczka 10 / 10 cm, wysokość pasa ok. 240 cm
Grubość linki : 3 mm
grafitowy lub czarny
Kolor :
Elementy dodatkowe
stalowe linki naciągowe, zawieszki i uchwyty mocujące
odpowiednie do wybranego systemu; Linka musi posiadać odporność na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
Należy wykonać odpowiednie zastrzały zgodnie z informacją konstruktora i
zaleceniami producenta systemu piłkochwytów.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi
wymagania ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania podano w ST-00. Montaż elementów może odbywać się
ręcznie lub przy użyciu niewielkich koparek lub wiertnic do gruntu. W trakcie wyboru
sprzętu należy uwzględnić zapis z uzgodnienia w firmie TAURON z Bielska Białej.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować
sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

37

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią
projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem
do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6. . KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST.
Zastosowane gabiony przęsła systemowe wraz z dwuskrzydłową bramą, słupki i siatki
piłkochytów powinny posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie.
6.2. Kontrola jakości wykonania.
Zgodnie z instrukcja producenta
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia. Ilość robót została określona
w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót
poprawkowych do wykonania a wykonawca wykona je na koszt własny w
wyznaczonym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą, płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora.
Cena jednostkowa obejmuje :
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania
•
Montaż gabionów i ich wypełnienie tłuczniem zgodnie z opisem
•
Montaż ogrodzenia i furtek,
•
Montaż siatek piłkochwytów wraz z zastrzałami
• Wykonanie niezbędnych badan i sprawdzeń.
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00.00. „Wymagania
ogólne".
10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
Instrukcje montażu producenta.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pt. : „Budowa urządzeń sportowych
w Golinie„.
1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy
sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej na podstawie przedmiaru robót.
1.3. Zakres robót objętych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania
dotyczące
wykonania :
- boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową
typu
CONIPUR 2S na odpowiedniej podbudowie z kruszyw łamanych
- bieżni dwu i trzy torowej z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową
typu
CONIPUR SP na odpowiedniej podbudowie z kruszyw łamanych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
ze Specyfikacją Techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1.1 Nawierzchnia sportowa typu „ CONIPUR 2S „
Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym ,
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm
Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8
mm. Podłoże pod nawierzchnie poliuretanowe TARTAN wykonuje się z
asfaltobetonu lub z tłucznia i klińca, o spadku wynoszącym maksymalnie do 1%.
Podbudowa powinna być zdrenowana. Poziom równości podłoża powinien wynosić
ok. 6 mm na łacie 3 mb.
Optymalnym rozwiązaniem dla tego typu nawierzchni sportowych jest podbudowa
mineralno - gumowa Hemetur ET. Jej elastyczność znacznie poprawia komfort gry i
nadaje podłożu odpowiednią elastyczność. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych
ma ogromny wpływ na funkcjonalność obiektu.
Projektowane warstwy boiska wielofunkcyjnego przedstawiają się następująco:
• nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm
• w-wa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5cm
• podbudowa z warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 2 cm
• kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
• piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
• grunt rodzimy stabilizowany o Rm 1,5Mpa
• drenaż
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Zastosowano następujące kolory w celu właściwego wydzielenia poszczególnych
boisk
• Ceglasto czerwony - boiska do piłki siatkowej i do tenisa ziemnego
• Zielony - pozostała powierzchnia boiska
wielofunkcyjnego
Dodatkowo zastosowano różne kolory na linie rozdzielające w
tym
• Biały - linie boiska do piłki ręcznej i do tenisa ziemnego
• Żółty - linie boiska do siatkówki
• Niebieski - linie boiska do koszykówki
Wszystkie linie należy wykonać w pasach o szerokości 5cm
Kolorystyka i rysunek odpowiednich boisk znajduje się w części rysunkowej.
Dobór właściwego odcienia koloru wykonać na podstawie próbek przedstawionych
przez
wykonawcę nawierzchni. Pasy obrysowujące boisko wykonane w formie natrysku
muszą
być widoczne i czytelne.
2.1.2 Nawierzchnia sportowa typu „ CONIPUR SP „
Charakterystyka nawierzchni:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa - gumowa o grubości warstwy ok. 13
mm - wersja podstawowa, wymagająca odpowiedniej podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnia ta o zwartej strukturze, jest przepuszczalna dla wody
i służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów
konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych oraz placów rekreacji ruchowej.
Wybrana nawierzchnia posiada
Certyfikat lAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendację ITB , spełnia wymagania
normy PN-EN 14877. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej tzw.
nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego jej grubość powinna wynosić ok. 10mm. Układana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak
wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą
stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez
natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Grubość warstwy użytkowej
3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami
poliuretanowymi metodą natrysku.
Projektowane warstwy boiska wielofunkcyjnego przedstawiają się następująco:
•
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm
•
warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5cm
•
podbudowa - warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 2 cm
•
kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
•
piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
•
grunt rodzimy stabilizowany o Rm 1,5Mpa
•
drenaż
UWAGA ! podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu
Zastosowano następujące kolory
• Ceglasto czerwony - bieżnia kilku torowa i pas wokół piaskownicy
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3.SPRZET
Roboty można wykonywać z zastosowaniem sprzętu :
betoniarek, wibratorów płytowych , ubijaków ręcznych lub mechanicznych lub przy
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic), spycharek i samochód
samowyładowczych .
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wykładziny sportowe typu
„CONIPUR” powinny być dostarczane w opakowaniach producenta w sposób
zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Przy transporcie granulatu
powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa , zgodnie z kartą
charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. karta bezpieczeństwa wyrobu) , w tym z
przepisami BHP.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie nawierzchni sportowej systemowej typu CONIPUR należy .
zdjąć istniejącą warstwę gruntu i przygotować odpowiednie koryto,
odwodnić płytę boiska w gruncie poprzez wykonanie drenażu zgodnie
z
dokumentacją techniczną
ułożyć obrzeza betonowe 30 x 8 [cm] na ławie betonowej z oporem
- B 15 0,06 m3/mb, zlicowanych z górną płaszczyzną nawierzchni ,
ułożyć warstwę piasku i zagęścić do Id > 0,5gr. 10cm
ułożyć warstwę nośną wykonaną z tłucznia ( kruszywo łamane ) o frakcji 430mm o gr. 20 cm ,
ułożyć warstwę wyrównawczą wykonaną kamienną o frakcji 0- 4mm o gr. 2cm
ułożyć warstwę elastyczną syntetyczną pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5
cm
nałożyć właściwą, odpowiednią do miejsca nawierzchnią syntetyczną
poliuretanową
na zakończenie należy obrzeża betonowe pokryć poprzez natrysk
nawierzchnią poliuretanową i wymalować linie
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru boiska, w celu stwierdzenia zgodności z
wymaganiami normy .
Należy sprawdzić :
- atesty na nawierzchnie sportowe typu CONIPUR wystawione przez
wytwórce pod względem zgodności z norma ;
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki ;
- równość nawierzchni , prześwit pomiędzy nawierzchnią boiska a położoną
trzymetrową łatą nie może przekraczać 1,0 cm .
Szczegóły i sposób przeprowadzenia badan nawierzchni sportowej, warunki
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane są przez producenta
nawierzchni.
7.OBMIAR ROBÓT
Obmiar przeprowadza się mierząc wykonana powierzchnie boiska w m2 .
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8.ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w
miarę
postępu robót , kontrolując jakość robót w sposób podany w pkt. 6 .
9. ZASADY PŁATNOSCI
9.1.
Ogólne warunki płatności określone zostały muszą być w projekcie umowy .
9.2. Szczegółowe warunki płatności.
Cena jednostkowa za wykonanie 1 m2 nawierzchni obejmuje :
• roboty przygotowawcze ;
•
dostarczenie na miejsce materiałów ;
• wykonanie drenażu ;
• wykonanie krawężników na ławie z chudego betonu
• rozścielenie kruszywa kamiennego łącznie z korytowaniem ;
• ułożenie nawierzchni „CONIPUR” z wymalowaniem linii do gry w piłkę ręczną,
koszykówkę , siatkówkę i tenis ziemny ;
• oczyszczenie miejsca robót .
Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze .
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością znajduje się w części rysunkowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu .
- BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych - żwir i pospółka .
- BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych . Piasek
- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki .
- PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiały trudno zapalne
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KODY CPV
WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-06 są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem
pt. : „Budowa urządzeń sportowych w Golinie„.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.2. Zakres robót objętych SST:
• roboty pomiarowe,
• kształtowanie i profilowanie skarp,
• kształtowanie i profilowanie terenów płaskich zielonych,
• przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia,
• dokonanie nowych nasadzeń krzewów,
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
podano w Opisie Technicznym związanym z zadaniem pt. : Projekt
boiska przy ZSP
nr 1, na działce nr 1059/5, przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach Dziedzicach.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna
posiadać następujące charakterystyki:
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m
wysokości do wykorzystania.
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
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2.2.2 Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, oraz zdolność
kiełkowania.
2.2.4Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pt. : Projekt boiska przy ZSP nr
1, na działce nr 1059/5, przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania
zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00 Wymagania ogólne 4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu
krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni
i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub
znajdować się w pojemnikach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i
przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne 5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Trawniki
a). Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
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- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do nawierzchni boiska i krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zakładaniu trawników na
gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem.
Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być
rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrównana.
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem
-kolczatką lub zagrabić.
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najpóźniej do połowy września.
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na
100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100
m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką.
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w
celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania
wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego. Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.
b). Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość
około 10 cm,
- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z jedno
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze
o efektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6
miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
-
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 00 Wymagania ogólne 6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
6.2.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł
trawy .
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.2.2. Krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i
krzewów
polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod krzewy,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
- pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- odpowiednich terminów sadzenia,
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- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych
krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją
projektową,
- wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
- jakości posadzonego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników oraz ilość w sztukach w przypadku
krzewów.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00 Wymagania ogólne
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
liściaste
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KODY CPV
WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

37400000-2
45223821-7

Artykuły i sprzęt sportowy
Elementy gotowe
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zakupem i montażem gotowych elementów i
artykułów urządzeń sportowych dla zadania pt. : „Budowa urządzeń sportowych w
Golinie„.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem::
• zakupem i montażem 4 kompletów słupów do koszykówki ( patrz odpowiedni
rysunek )
•
zakupem i montażem 2 kompletnych bramek do piłki ręcznej ( patrz
odpowiedni rysunek )
•
zakupem i montażem 1 kompletu słupków do gry w siatkówkę ( patrz
odpowiedni rysunek )
• zakupem i montażem 1 kompletu słupków do gry w badmintona ( patrz
odpowiedni rysunek )
• zakupem i montażem 1 kompletu deski do skoku w dal ( patrz odpowiedni
rysunek )
Zakres robót przy wykonywaniu drenażu obejmuje:
• oznakowanie robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowków pod specjalne
tuleje montażowe)
• montaż tulei wraz z zasypanie i ich ustabilizowaniem
• montaż poszczególnych artykułów
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 ogólnej
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę artykuły powinny odpowiadać odpowiednim
normom i być zgodne ze specyfikacją wydana w dokumentacji projektowej i
ustaleniami dodatkowymi z Inwestorem poczynionymi przed przystąpieniem do
realizacji zadania.
3. SPRZĘT
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, chociaż ze względu na
niewielki zakres robót, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
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W przypadku mechanizacji wykonania prac Wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparki do kopania rowków drenarskich;
- sprzętu do zagęszczania gruntu;
- dźwigu samochodowym do 4t;
- ubijaków ręcznymi.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
Transport wszystkich artykułów i sprzętu sportowego powinien odbywać się poprzez
dostępne środki transportu. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem. Podczas załadunku i wyładunku
elementów nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w
temperaturze 0° C i niższej.
Osłony, zaślepki i siatki należy przewozić i magazynować przez ich montażem w
sposób zabezpieczający je przed zabrudzeniem, zamoczeniem i innym
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie artykuły i poszczególne elementy sprzętu sportowego należy montować w
kolejności zgodnej z zaleceniami producenta w celu zapewnienia prawidłowości
działania montowanych sprzętów jak i uzyskania najdłuższej gwarancji na montowany
sprzęt. Montaż poszczególnych elementów sprzętu sportowego można zlecić
przedstawicielowi Wykonawcy sprzętu sportowego. W takim jednak wypadku koszt
takiej pracy jest już uwzględniany w całości prac i kwocie końcowej ustalonej w
trakcie podpisywania umowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na
celu:
• sprawdzenie zgodności dostarczonych artykułów z dokumentacją techniczną i
ustaleniami dodatkowymi poczynionymi z Inwestorem
• określenie stanu sprzętu,
• określenie kompletności sprzętu sportowego
• sprawdzenie kompletności kart technicznych i certyfikatów na poszczególne
artykułów i elementów sprzętu sportowego zgodnie z dokumentacją
techniczną i ustaleniami z Inwestorem,
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową
Jednostką obmiarową jest ilość w sztukach kompletnych artykułów, elementów i
sprzętu sportowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 - ogólna pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST szczegółową
i wymaganiami Inwestora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają czynności związane z
ułożeniem specjalnych tulei montażowych.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
•
sprawdzenie kompletności robót związanych z montażem
elementów
gotowych poddanych do odbioru technicznego końcowego
• sprawdzenie ilości artykułów i elementów sprzętu sportowego zgodnie z
dokumentacją techniczną i ustaleniami z Inwestorem oraz jakości sprzętu pod
kątem ewentualnych uszkodzeń, zarysowań lub niekompletności
• sprawdzenie kompletności kart technicznych i certyfikatów na poszczególne
artykułów i elementy sprzętu sportowego zgodnie z dokumentacją techniczną i
ustaleniami z Inwestorem,
•
sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót
przewidzianych dokumentacją.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień
sprawności działania s i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i karty techniczne producenta
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