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CZĘŚC OGÓLNA

1. Obowiązki Inwestora.
Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłasza rozpoczęcie robót do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków.
2. Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie

projektu

zagospodarowania

placu

budowy,

projektu

organizacji

i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz
harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora. Przejęcie placu
budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełna
odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do
odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany,
usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy.
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów
odniesienia np. sieci zewnętrznych, pochylni i schodów zewnętrznych, studzienki
wodomierzowej. Wykonanie niwelacji terenu . Zabezpieczenie dostawy mediów. Ochrona
Środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed:
a)

Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności:
paliwem, olejem, chemikaliami.

b)

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.

c)

Możliwością powstania pożaru.

d)

Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie
przyległym.

e)

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie
sieci i instalacje przed uszkodzeniem. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi
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robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do
odbioru końcowego robót).
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową
lub archeologiczna, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać
roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnosanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
3. Materiały i sprzęt.
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacja projektowa
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do
użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów w
sposób zapewniający ich właściwa jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg
asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania
reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować
jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T.
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.
4. Transport
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się
stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.
5. Wykonywanie robót.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót
wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do
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pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).
6. Dokumenty budowy.
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:
a) dziennik budowy,
b) księgi obmiarów,
c) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,
d) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
e) dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
f)

protokoły odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony
ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego, przysługuje także:
−

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

−

autorowi projektu,

−

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego (tylko w
zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym.
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez
Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.
7. Kontrola jakości robót.
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest
opracowanie

i przedstawienie

do

akceptacji

Inwestora

projektu

organizacji

robót

zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuka budowlaną. Projekt organizacji robot powinien
zawierać: terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie, oznakowanie
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placu budowy (zgodnie z BHP), wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, wykaz
środków transportu, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych robot, wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i
przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych
na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób
postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
− wyegzekwować od dostawcy materiały o odpowiedniej jakości,
− przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania
ich odpowiedniej jakości,
− określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
− prowadzić

bieżące

kontrole

jakości

otrzymywanych

materiałów,
Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem a ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania

kontrolne

mogą

być

przeprowadzone

w

przypadku

zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają
Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.
8. Obmiar robót.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
książeczce obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających
przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych – przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione
szkicami w książeczce obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
9. Odbiór robót.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa oraz określenie ich
wartości technicznej.
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Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają.
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robot wchodzących
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
10. Dokumenty do odbioru robót.
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące
dokumenty:
1.

Dokumentację projektową

2.

Receptury i ustalenia technologiczne,

3.

Dziennik budowy i księgi obmiaru,

4.

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych Atesty
jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

5.

Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,

6.

Sprawozdanie techniczne,

7.

Dokumentację powykonawczą,

8.

Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
a) przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robot,
b) zestawienie

zmian

wprowadzonych

do

pierwotnej,

zatwierdzonej

dokumentacji projektowej oraz formalna zgodę Inwestora na dokonywane
zmiany,
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót
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11. Tok postępowania przy odbiorze.
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robot przy odbiorach
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze
końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość
zakończonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robot
z dokumentacja projektowa oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy
eksploatacyjne, dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw,
mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli

Komisja

stwierdzi,

że

jakość

robót

znacznie

odbiega

od

wymaganej

w dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robot następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokołach rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru
ogrodzenia dla zadania: Zagospodarowanie sportowe na terenie PG nr 4 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Kędzierzyn – Koźle, obręb 0044.AR_5 Kędzierzyn, ul. 1 Maja 3, działka nr
ewid. 1185/6, jednostka ewid. 160301_1.
1.2.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45342000-2 Wznoszenie ogrodzeń
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:
− Panele wykonane są z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego
(podwójnego) 8 mm i średnicy pręta pionowego 6 mm. Ogrodzenie panelowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (standard RAL 5010 - niebieski).
− Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od góry
kapturkiem z tworzywa sztucznego.
− Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi
− podmurówka wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych składającą się
bloczka słupa oraz płyty.
− Brama dwuskrzydłowa – 4.0 mb
− Furtka – 1.2 mb
9
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− akcesoria do mocowania siatki
− piłkochwyty z siatki z liny stalowej o średnicy 1.25 mm otoczonej osłonką z włókna
polipropylenowego, łączna grubość takich linek wynosi 4.75 mm,
− słupki z kształtowników stalowych – rur zimnogiętych 60.3/2.0mm _ siatka stalowa
ocynkowana i powlekana PCV o wys.1,50 m o oczkach 50x50 mm i grub.2,5/3,6 mm,
− linka do zawieszania siatki fi 4 mm ocynkowana i powlekana,
− fundamenty betonowe słupków piłkochwytów o wym.0,5*0,5*1,20 m z betonu
C16/20
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do
montażu konstrukcji:
− środek transportu do przewożenia elementów
− klucze
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. 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.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
i środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
5.1.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PNB-06200 i postanowieniami umowy.
5.2.

Zakres robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazań Inżyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,
− wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,
− przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na
placu budowy i na zapleczu.
5.3.

Warunki techniczne wykonania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. ustawienie słupków,
3. rozpięcie siatki metalowej,
4. ew. wykonanie bram i furtek,
5. malowanie ogrodzenia,
6. roboty wykończeniowe.
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Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. Jeśli
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod
słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału
odcinków prostych na mniejsze odległości: dla siatki po 2.5 m i w takich odległościach
wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami
pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone
w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera,
słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Słupek
należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C po 14 dniach.
Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące
na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15°należy zabezpieczyć przed wychylaniem
się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem
około od 30°do 45°. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do
umocowania na nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub
otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny
być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
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Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Siatka na piłko chwytach powinna być mocowana, tylko po obwodzie całego prostokąta
ściany piłkochwytu (nie wolno stosować linek pośrednich przebiegających, przeplatanych
poprzez pole siatki, środek siatki – powoduje to przecięcie oczek siatki). Siatki nie wolno
mocować do pośrednich słupów, tylko do dwóch skrajnych, oraz górnej i dolnej linki stalowej
– wtedy siły działające na powierzchnię siatki są rozłożone na cały piłkochwyt.
Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier. Każda
brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.
Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do
istniejących warunków terenowych, takie jak:
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,
krzewów, ew. drzew,
− ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA, BADANIA
BUDOWLANYCH

ORAZ

ODBIÓR

WYROBÓW

I

ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2.

Badania jakości robót w czasie budowy

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót:
1. Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową w zakresie lokalizacji
i wymiarów – Ocena ciągła Wg dokumentacji projektowej
2. Zachowanie dopuszczalnych odchyłek elementów ogrodzenia – Wg pkt. 2
3. Prawidłowość wykonania dołów pod słupki – Wg pkt. 5.4
4. Poprawność wykonania fundamentów betonowych pod słupki Jw. Wg pkt. 5.5
5. Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pkt. 5.6
6. Prawidłowość rozpięcia siatki Jw. Wg pkt. 5.7
7. Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pkt. 5.8
8. Poprawność malowania ogrodzenia Jw. Wg pkt. 5.9

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy
stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentację powykonawczą robót. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie
z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane
materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich
przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji według pktu 6.2 dały wyniki pozytywne.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1) SIWZ
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
2) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami –
Projektowanie i wykonanie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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