SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45112710-5

MAŁA ARCHITEKTURA
- kosz na śmieci –
- ławka metalowo drewniana –

SST14

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania robót związanych z elementami małej architektury do tematu
„Budowa boiska przy Gimnazjum w Siemoni. Działki nr: 433/3, 572, Gmina
Bobrowniki, obręb Siemonia”.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST stanowi DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 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:
- kosz na śmieci,
- ławka metalowo drewniana bez oparcia.
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.
Urządzenia małej architektury 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.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST.
KOSZ NA ŚMIECI
Kosz o przekroju kwadratowym 440mm i wys. całkowitej 610mm.
Stelaż ze stali nierdzewnej V4A, kwasoodpornej.
Kosz z drewnianym listwowaniem polerowanej.
Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspawaną
popielniczką.
Drewno iglaste, impregnowane i dwukrotnie lakierowane w standartowych kolorach:
mahoń, orzech, teak i sosna.
Sposób zakotwienia – do podłoża, elementy mocujące w zestawie.
Kosz bez zamknięcia. W celu opróżnienia należy wyjąć pojemnik.

ŁAWKA METALOWO DREWNIANA
Ławka o wymiarach 1700x420x420mm.
Stelaż ławki z profila 50x50mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko z drewnianym
listwowaniem. Siedzisko ławki składa się z pięciopanelowych elementów
drewnianych.
Stal ze stali nierdzewnej V4A, kwasoodpornej polerowanej.
Drewno liściaste – dąb. Grubość deski 40mm. Panele trzykrotnie szlifowane,
ciśnieniowo impregnowane i malowane lakierobejcą w naturalnym kolorze.
Ławka wolnostojąca, przygotowana do zamocowania do podłoża. Elementy
mocujące w zestawie.
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.
Elementy 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.

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) wyposażenie wewnętrzne
c) zgodność wyposażenia z dokumentacją projektową
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostkami domiarowymi są:
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót podano w OST.
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 związanymi

