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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania robót związanych urządzeniami wyposażenia dla boiska piłkarskiego
dla tematu „Budowa boiska przy Gimnazjum w Siemoni. Działki nr: 433/3, 572, Gmina

Bobrowniki, obręb Siemonia”.
1.2. Zakres stosowania SST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
W zakres robót wchodzi dostawa i montaż wraz z posadowieniem w standardzie
zgodnym z dokumentacją projektową urządzeń takich jak:
- dwie bramki aluminiowe 3x2m wraz z siatką do piłki ręcznej,
- dwie bramki aluminiowe 5x2m wraz z siatką do piłki nożnej,
- kosze metalowe dwusłupowe (komplet) do gry w koszykówkę
- słupki z tulejami do siatkówki oraz siatka i antenki
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i
aprobat technicznych. Są także zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów,
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
poleceniami Kierownika Robót.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robót budowlano-montażowych,
- zabezpieczenia interesu osób trzecich,
- zabezpieczenia chodników i jezdni,
- warunków organizacji ruchu,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy podano w OST.
1.5.1. Wymogi formalne.
Urządzenia powinny być wykonane i osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną oraz instrukcją montażu Producenta systemu przyjętego do realizacji i
zaakceptowanego przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji.
Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w
realizacji tego typu robót, przeszkolonemu w zakresie montażu wybranego systemu
oraz gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
1.5.2. Wymogi organizacyjne.
Urządzenia należy wykonać w sposób nie zakłócający funkcji komunikacyjnych ulic i
ciągów pieszych.

Składowanie materiałów porozbiórkowych oraz materiałów do zabudowy nowych
urządzeń siłowni powinno odbywać się na terenie własnym.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej
Montaż wyposażenia sportowego wg zaleceń producenta systemu można wykonać
Ręcznie.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Roboty można prowadzić przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad
realizacją inwestycji.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym środkiem transportu gwarantującym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi, zapewniającym stateczność elementów
i wykluczającym ewentualność ich uszkodzenia.
Asortymenty powinny być zabezpieczone u producenta przed uszkodzeniem powłok
oraz odkształceniem elementów w trakcie załadunku, transportu, wyładunku oraz
składowania w sposób wynikający ze stosowanej instrukcji przedstawionej przez
Producenta. Również sposób składowania elementów do momentu ich zabudowy
musi odpowiadać ściśle warunkom zaleconym przez Producenta systemu.
Należy również odizolować te asortymenty od materiałów budowlanych o szkodliwym
oddziaływaniu na powłoki i metale.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Robót do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniający wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed
przystąpieniem do wykonywania robót Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i
standard.
Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności uzyskanie od
Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego dostawy
wybranego kompletnego systemu.
Wykonanie montażu wg instrukcji montażu wydanej przez producenta przyjętego
systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.
W trakcie realizacji robót badaniom podlegają :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia
b) zgodność wyposażenia z dokumentacją projektową
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostkami domiarowymi są:
Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami
przedmiaru robót
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami .
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu wg OST.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie
Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
dotyczącymi wyposażenia palców zabaw oraz innymi normami.

