SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

I ODBIORU

WYKONANIA

ROBOT

do wykonania otwartej strefy aktywnosci, Mieleszyn
dz. nr 210 gm. Mieleszyn

1. Zamawiaj^cy :

Gmina Mieleszyn

2. Wspolny slownik zamowieh publicznych
2.1.

Dziat-

45

2.2.

Grupa-

212

2.3.

Klasa-

172

2.4.

Kategoria-

45212172-2 -

roboty budowlane

w zakresie

osrodkow rekreacyjnych
3. Cz^sc ogolna
3.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru dotyczacego zadania: montaz
urzqdzeh otwartej strefy aktywnosci i nasadzenia zieleni.
Specyfikacja

techniczna

jest

przetargowy

i kontraktowy

stosowana

jako

dokument

przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 3.1.
3.2.

Zakres

robot

obj^tych

specyfikacja

obejmuje

wszystkie

czynnosci umozliwiajqce i majace na celu wykonania montazu
urz^dzeh.
3.3.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia

podane

w

niniejszej

specyfikacji

z obowi^zujqcymi, odpowiednimi normami.
3.4. Ogolne wymagania, dotyczace robot

sq

zgodne

Wykonawc^ robot jest odpowiedzialny
zgodnie

z

przedmiotem

robot,

za wykonanie robot

warunkami

technicznymi

wykonania i odbioru robot wynikaj^cycli z PN.80/B-10240 oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
Przedmiot

i zakres

robot

budowlanych

zostat

przedstawiony

w kosztorysie nakiadow rzeczowych stanowiacy integraln^ czesc
niniejszej specyfikacji.
Materialy
Materialy uzyte do realizacji w/w zamowienia winny posiadac
aprobaty techniczne i certyfikaty.
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
6.1 montaz urz^dzeh sitowni zewn^trznej
6.2 montaz lawek
6.3 nasadzenie zieleni
Prace nalezy wykonac zgodnie z przedmiarem robot.
Podstawowe zasady wykonawstwa
7.1 Prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
sztuk^ budowlan^.
7.2.Prace nalezy przeprowadzic w temperaturze nie nizszej niz 0
stopni C
Kontrola jakosci
8.1.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic partery techniczne materiatow
oraz zgodnosc aprobaty technicznej certyfikatu z otrzymanym
asortymentem

8.2. Wymagana jakosc materiaiow winna bye potwierdzona przez
zaswiadczenie

o

jakosci

lub

zamieszczonym na opakowaniu
dokumentem

znakiem
lub

innym

kontroli

jakosci

rownorz^dnym

8.3. Odbior

materiaiow

powinien

obejmowac

zgodnosc

z dokumentacja kosztorysow^ oraz sprawdzenie wlasciwosci
teclinicznej tycli materiaiow z wystawionymi atestami wytworcy.
W

przypadku

zastrzezeh

co

do

zgodnosci

materiaiow

z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien

bye zbadany zgodnie z postanowieniami

normy

pahstwowej.
8.4. Nie dopuszcza si§ stosowania do robot materiaiow, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaj^ wymaganiom powyzszych norm
8.5.

Nie nalezy stosowac materiaiow po okresie gwarancyjnym

9. Obmiar robot
Jednostka obmiarowq robot - sztuki
Nose robot okreslony zostal w kosztorysie nakiadow rzeczowych
zaiqczonym do niniejszej specyfikacji.
10. Odbior robot
Roboty poszczegolnych warstw jako roboty zanikajace, wymagaj^
odbiorow cz^sciowych.
Odbior cz^sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- sprawdzenie jakosci podloza
- jakosc zastosowanych materiaiow
- dokladnosci wykonania poszczegolnych robot
odbior

kohcowy

polega

na

dokladnym

sprawdzeniu

stanu

wykonanych robot.
11. Przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia
-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.
z 2004 Nr 207. poz. 2016 ze zmianami

-

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami

-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072/ w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
teclinicznycli wykonania i odbioru robot budowlanycli oraz
programu funkcjonaino - uzytkowego

-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1389 w sprawie okreslenia

-

metod i postaw sporz^dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych

w programie funkcjonaino - uzytkowym.
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