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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow

pawilonu ekspozycyjnego dla projektu

artystycznego Dotyk.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest
dokumentem formalno – technicznym, okre laj cym obowi zki Zamawiaj cego i Wykonawcy
oraz wymagania w zakresie wykonania i odbioru okre lonego asortymentu robót, opartych na
istniej cych aktualnych normach, przepisach i wytycznych, sposobu i jako ci wykonania robót,
oceny prawidłowo ci wykonania oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. Specyfikacja taka jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych
opisanych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji ogólnej obejmuj wymagania wspólne
dla robót obj tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

dla poszczególnych

asortymentów robót budowlanych. W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego
asortymentu robót, ustalenia dotycz równie dla specyfikacji sporz dzanych indywidualnie. W
ramach projektu przewiduje si wykonanie monta u obiektu pawilonu.
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE
U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie

w ka dym przypadku

nast puj co:
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, - budowla
stanowi ca cało

techniczno-u ytkow

wraz z instalacjami i urz dzeniami, obiekt małej

architektury
- robotach budowlanych - budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
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- urz dzenia budowlane - urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo

u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył cza i

urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub gromadzeniu

cieków, a tak e

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki
- terenie budowy - przestrze , w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy
- dokumentacji budowy — protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar potrzeby,
rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu
- dokumentacja powykonawcza - nale y przez to rozumie

dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj c jego przydatno

do

stosowania w budownictwie
- wła ciwy organ - organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego,
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc robot, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno

za prowadzon budow

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksi ka z ponumerowanymi
stronami, słu c do wpisywania przez Wykonawc

obmiaru dokonanych robot w formie

wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
- materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie ro ne tworzywa i wyroby
niezb dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj

projektow

i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
- odpowiednia zgodno

- zgodno

wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a je li

granice tolerancji nie zostały okre lone z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
- polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy
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- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot według technologicznej
kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych
- cz

obiektu lub etap wykonania - cz

obiektu budowlanego zdoln

do spełniania

przewidywanych funkcji techniczno - u ytkowych i mo liw do odebrania i przekazania do
eksploatacji - ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE REALIZACJI ROBÓT
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiada

wszystkim przepisom techniczno-

budowlanym i prawnym, dotycz cym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy
realizacji inwestycji nale y zwróci

szczególn

uwag

na przepisy dotycz ce ochrony

przeciwpo arowej, bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony rodowiska, ochrony sanitarnej oraz
przepisów z tym zwi zanych.
1.6. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJ CE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nale y do
obowi zków Wykonawcy. Zamawiaj cy zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do
obowi zków Wykonawcy w tym zakresie, nale y w szczególno ci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalno ciach,
- realizacja zada umownych i wynikaj cych z obowi zków kierownika budowy okre lonych w
art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiaj cego, przed jej przekazaniem na
budow powinna by sprawdzona przez Wykonawc , w szczególno ci pod k tem mo liwo ci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów,
technologii, urz dze

i rozwi za

konstrukcyjnych. Zamawiaj cy dysponuje projektem

budowlanym opracowanym w nast puj cym zakresie:
a) architektura
b) konstrukcja,
c) instalacje sanitarne,
d) instalacje elektryczne,
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Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj
projektow :
-Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz
projektow dokumentacj wykonawcz (techniczn ) i zostan przekazane Wykonawcy,
-Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
Realizowany obiekt ma spełnia wymagania okre lone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych
c) Polskich Norm,
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normuj cych wprowadzenie wyrobów do
obrotu i stosowania w budownictwie.
1.8.

ZAKRES

PRAC,

KTÓRE

OBEJMUJ

POSZCZEGÓLNE

POZYCJE

PRZEDMIARU
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuj nakłady i czynno ci
towarzysz ce opisane w zało eniach ogólnych i zało eniach szczegółowych dotycz cych
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych zało eniach warunki techniczne wykonania robót,
zało enia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót s

ci le zwi zane z okre lon

pozycj przedmiaru.
1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Podstaw

odbioru robót budowlanych b dzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz

niezb dne dokumenty, w tym w szczególno ci:
1) umowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) oferta wykonawcy,
5) przedmiary robót,
6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
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7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
8) zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno ci wykonania robót i zastosowanych materiałów
jako podstawow

zasad

przyjmuje si

obowi zek doprowadzenia przez Wykonawc

wykonanego elementu do stanu zgodno ci z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwi zania i
odst pstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomi dzy Inwestorem / Zamawiaj cym/ a
Wykonawc . Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporz dza protokół, który po
zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego stanowi podstaw do rozliczenia robót. W składzie komisji
zawsze wyst puje wła ciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik Zamawiaj cego,
kierownik budowy, wła ciwy kierownik robót.
1.10. INFORMACJE O PLACU BUDOWY
Po rozstrzygni ciu post powania przetargowego i podpisaniu umowy na roboty budowlane, a
przed rozpocz ciem budowy Wykonawca zobowi zany jest do wła ciwego zagospodarowania
placu budowy, który obejmuje:
1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków
tymczasowych i barakowozów a tak e zabezpieczenia Terenu Budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych
2) zaopatrzenie w wod dla potrzeb budowy i zaplecza.
3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza.
4) ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nale y przygotowa na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe,
5) zapewnienie daszków ochronnych, o wietlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb,
6) zorganizowanie punktu pierwszej pomocy,
7) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne b d utrzymywane przez
Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odr bnej
zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w Cen Umowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y
opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien zawiera :
-plan zagospodarowania (opis + mapa-schemat)
-schemat podł czenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,
-projekt przył cza wodoci gowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
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Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniej ce
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodze , zanieczyszcze i
ska e przez Wykonawc . Koszty zwi zane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu

budowy

ponosi

Wykonawca.

Wyj tek

stanowi

tereny,

na

których

zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które nale y wykona zgodnie z projektem. Je eli
istniej ce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, ziele

itp. s

uszkodzone lub

zdewastowane to Wykonawca zobowi zany jest podczas przekazywania placu budowy
sporz dzi

inwentaryzacj

uszkodze

wraz z dokumentacj

fotograficzn

i 1 egz. Tej

dokumentacji przekaza dla zamawiaj cego.
Warunkiem rozpocz cia realizacji robót jest wła ciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawc placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników.
Obowi zkiem Wykonawcy jest równie zapewnienie zarówno przed rozpocz ciem jak i w
trakcie realizacji robót wła ciwych pod wzgl dem BHP warunków pracy. Zabezpieczenie ludzi
przed zagro eniem nale y okre li

w „Planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia”, który

powinien by sporz dzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z ustaw z dn. 7.07.1994r Prawo
Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pó niejszymi zmianami/. Zakres i form „Planu”
okre la rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126 z
pó . zmian./
1.11. ROBOTY TOWARZYSZ CE I SPECJALNE
a) do robót towarzysz cych zalicza si wszystkie roboty, które nale

do wiadcze umownych

nawet w przypadku je li nie s wymienione w umowie
b) do robót specjalnych zalicza si w szczególno ci:
1) działania zwi zane z usuwaniem szkodliwych substancji,
2) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsi biorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
3) działania zabezpieczaj ce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsi biorstw,
4) specjalne działania zabezpieczaj ce przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych,
powodzi, wód gruntowych,
5) specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawc ,
6) ustawienie, utrzymanie i usuni cie urz dze do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodze , rusztowa ochronnych, budowli pomocniczych i o wietlenia,
7) działania specjalne zwi zane z ochron

rodowiska, ochron przyrody i zabytków,
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8) usuwanie przeszkód,
9) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, ro lin itp.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie
podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w Cenie Umowy.
1.12. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umow oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno

z dokumentacj projektow

i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno

za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej.
1.13. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
1.13.1. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
zało on

jako

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn

kontrol

robót i jako

materiałów.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c

stwierdzenie,

e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
1.13.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d
przypadku, gdy normy nie obejmuj

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR,

stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.
1.13.3. Dokumenty
1.13.3.1. Dziennik budowy
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Zapisy w Dzienniku Budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót,
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w
Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d czytelne,
dokonywane trwał technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim bez
przerw.
Zał czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b d
numerem zał cznika i opatrzone dat

oznaczone kolejnym

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
– dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
– dat przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
– terminy rozpocz cia oraz zako czenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w
robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych ko cowych
odbiorów robót,
– wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody oraz temperatur

powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
– zgodno

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
– dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
– dane dotycz sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d przedło one
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania si

w sprawie przedstawionych
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zagadnie . Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
1.13.3.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jako ci. Dokumenty te stanowi

zał cznik do odbioru robót. Winny by

udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.
1.13.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si równie nast puj ce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale ,
f) korespondencj na budowie.
1.13.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d

zawsze dost pne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
1.14. ODBIÓR ROBÓT
1.14.1. Rodzaje odbioru robót
W zale no ci od ustale

odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaj

nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu technicznemu,
c) odbiorowi ko cowemu.
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1.14.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn

zakryciu. Odbiór robót

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub Inspektor Nadzoru przy obecno ci
Projektanta.
Gotowo

danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
pó niej jednak ni

w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako

i ilo

robót ulegaj cych zakryciu ocenia

Inspektor lub Projektant na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj
Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
1.14.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót i dokonuje si go
wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót.
1.14.4. Odbiór ko cowy robót
Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo

do odbioru ko cowego

b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ko cowy robót
nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
Odbioru ko cowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiaj cy z udziałem Inspektora
dokonuj c oceny jako ciowej robót na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada i
pomiarów, ocenie wizualnej i zgodno ci wykonania wszystkich robót z dokumentacj
Projektow i ST.
W toku odbioru ko cowego robót, Wykonawca zapozna Zamawiaj cego z realizacj ustale
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania
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wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych, Zamawiaj cy przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, e jako

wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj

Projektow

i ST z

uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo ruchu, to Inspektor mo e dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w Dokumentach Umowy.
1.14.5. Dokumenty do odbioru ko cowego robót
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj Projektow z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– Specyfikacj Techniczn ,
– uwagi i zalecenia Inspektora, Projektanta, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj cych oraz
ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalece ,
– recepty i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy /Ksi gi Obmiaru je eli b d obowi zywały/,
– protokoły prób, bada

i przegl dów z wynikiem pozytywnym oraz bada

i oznacze

laboratoryjnych zgodnie z S.T.
– atesty jako ciowe i deklaracje zgodno ci z polskimi normami wbudowanych materiałów,
– sprawozdanie techniczne,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.
Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera :
– zakres i lokalizacj wykonywanych robót,
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiaj cego,
– uwagi dotycz ce warunków realizacji robót,
– dat rozpocz cia i zako czenia robót.
Powy sze dokumenty powinny by

przedstawione w 2 niezale nych egzemplarzach,

posegregowane bran ami, ze spisem tre ci i podpisane przez Wykonawc . W przypadku, gdy wg
Inspektora, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbioru
ko cowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawc

wyznaczy ponowny termin odbioru

ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót

poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy Zamawiaj cy w porozumieniu z Wykonawc .
1.15. SPRZ T
Do wykonania robót zwi zanych z budow budynku mieszkalnego Wykonawca robót powinien
dysponowa sprz tem podanym w kosztorysie. Sprz t powinien by dobrej jako ci, zgodny z
projektem organizacji robót i zaleceniami odpowiedniej technologii robót.
1.16. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Przewóz materiałów powinien odbywa si dostosowanymi do tego celu rodkami transportu,
które powinny zabezpiecza

przewo one materiały przed wpływami atmosferycznymi,

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. W przypadku przewozu
mieszanek np. betonowej, Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj
segregacji składników, Wykonawca powinien dysponowa

sprawnym technicznie sprz tem

wymienionym w kosztorysie.
Materiały powinny by przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, a tak e przed dost pem osób
nieuprawnionych. Stosowa si do wymaga zawartych w STWiOR ”Wymagania Ogólne”.
1.17. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYROBÓW BUDOWLANYCH
Zasadnicze zało enia polskiego systemu dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych
zostały okre lone w art.10ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pó niejszymi
zmianami. Zgodnie z deklaracjami tam zawartymi zostały wydane akty wykonawcze:
1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004r. „...w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania”,
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11.08..2004r. „...w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym,
3. Ustawa z 16.04.2004r. „...o wyrobach budowlanych Dz.U. nr 92, poz. 881”, Wszystkie u yte
materiały musz mie dokumenty potwierdzaj ce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, ponadto musz by wła ciwie oznakowane. Materiały zastosowane
do wykonania robót opisanych w niniejszej STWiOR powinny spełnia

ni ej okre lone

wymagania techniczne i estetyczne. Odbiór materiałów powinien by dokonany bezpo rednio po
ich dostarczeniu na budow . Odbiór materiałów powinien obejmowa
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wła ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.
Materiały dostarczone na budow musz by wła ciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpiecze stwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno ci z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach musz

znajdowa

si

inne informacje, w tym instrukcja okre laj ca zakres

stosowania i sposób stosowania. Szczególn uwag nale y zwróci na termin przydatno ci.
Sprawdzi nale y typ, klas , mark itp. dostarczonego materiału.
1.18. ZMIANY ROZWI ZA PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH
Wszelkie zmiany i odst pstwa od ww. dokumentacji technicznej projektowej nie mog
powodowa

obni enia warto ci parametrów funkcjonalnych, technicznych i u ytkowych

obiektu, oraz wbudowanych materiałów budowlanych. Nie mog powodowa zmniejszenia
trwało ci eksploatacyjnej i zwi kszenia kosztów zadania inwestycyjnego. Wprowadzenie zmian
od ww. dokumentacji jest mo liwe wył cznie zgodnie z przestrzeganiem procedur post powania
przetargowego zawartego w ustawie Zamówie Publicznych, Prawie Budowlanym i zawartej
umowie.
1.19. ZAKRES STOSOWANIA STWiOR
Wskazania w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji
Projektowej nazw i symboli zastosowanych materiałów budowlanych i technologii nale y
rozumie jako spełnienie wymaganych podstawowych parametrów technicznou ytkowych.
Oznacza to, e zgodnie z ustaw Prawo Zamówie Publicznych Zamawiaj cy dopuszcza
składanie ofert materiałów budowlanych i technologii wykonania robót jako równowa ne i
o parametrach techniczno-u ytkowych nie gorszych ni wymienione w STWiOR.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
monta u pawilonu ekspozycyjnego dla projektu artystycznego Dotyk..
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu monta pawilonu
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s

zgodne z odpowiednimi,

obowi zuj cymi polskimi normami i okre leniami podanymi w rozdziale Wymagania Ogólne.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBOT
Wykonawca robot monta owych jest odpowiedzialny za jako

wykonania robot, ich zgodno

dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Strona 15

z

Budowa pawilonu ekspozycyjnego dla projektu artystycznego Dotyk

ST 451-1

2. WYKONANIE I WYPOSA ENIE PAWILONU
Zadaszenie:
Konstrukcja sufitu korytarza wykonana jest ze stalowych belek, natomiast w sali ekspozycyjnej
ze wzgl du na rozpi to

zastosowano kratownic wys. 29 cm. Po obwodzie cianki pomi dzy

sal ekspozycyjn a korytarzem na stalowych słupach poło ona zostanie stalowa kratownica
obwodowa wysoko ci 39 cm na której oparte b d mniejsze kratownice i belki korytarza.
Ró nica w wysoko ci zadaszenia dodatkowo podkre li zwini t form bryły pawilonu.
Spód sufitu b dzie wyło ony płytami MDF ognioodpornymi o grubo ci 12mm malowanymi na
kolor czarny pólmat RAL 9005, która b dzie zapobiega odbijaniu wiatła w czasie projekcji na
ekranie. Ponadto nad sal ekspozycji sufit b dzie wygłuszony płyt akustyczn HDS 100. W
samym wej ciu korytarza sufit b dzie wykonany z ognioodpornej sklejki o grubo ci 12mm w
kolorze naturalnego drewna.
Zewn trzna cz c sufitu-dach b dzie obło ony płytami MDF ognioodpornymi o grubo ci 22 mm
malowanymi na kolor czarny pólmat RAL 9005. Na

rodku pawilonu przewidziano

wzmocnienie konstrukcji dachu za pomoc stalowych rygli 50x50mm pomi dzy stlowymi
kratownicami i belkami. Powy sze rozwi zanie stanowi b dzie trap serwisowy do obsługi
urz dze instalacji wentylacji i klimatyzacji znajduj cych si powy ej pawilonu w przestrzeni
rusztu Vierandella.
Po ród powy szego wzmocnienia znajduj si równie rygle, stanowi ce kotwienie górne stela a
eksponatu w suficie za pomoc

rub.

Konstrukcja cianek pawilonu
Konstrukcj

cianek pawilonu b d stanowi słupki i belki stalowe o przekrojach 100x50 mm.

Scianki zostan obło one płytami MDF ognioodpornymi o grubo ci 12 mm malowanymi na
kolor czarny pólmat RAL 9005. Wewn trz cianki pom. ekspozycj a korytarzem umieszczone
zostan płyty akustyczne HDS 100.
Tylna ciana pawilonu b dzie wsparta na zewn trznej betonowej ciance budynku CNK
pomalowanej wewn trz pawilonu na kolor czarny pólmat RAL 9005.
Podłoga
Pawilon b dzie wyposa ony w podniesion

podłog

wykonan

z podestów z płyt MDF

ognioodpornych gr. 22 mm na legarach wykonanych równie z płyty MDF gr 22 mm podwójnie
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w kwadratach 50x50cm o

–EN 1307 – 33; palno

– EN

- 7,5-8mm. Wej cie do pawilonu za pomoc rampy z tych samych

materiałów o nachyleniu mniejszym ni 15%. Prawa kraw d rampy zostanie wyklejona ółt
ta m lub pomalowana na kolor ółty.
Pod podłog pawilonu, od pomieszczenia serwerowni do postumentu betonowego na którym
stanie eksponat, przewidziano koryto kablowe do rozło enia odpowiednich przewodów.
O wietlenie
W strefie wej cia do korytarza i na całej podłodze pawilonu w pobli u cianek zainstalowane
b dzie wiatło ledowe w postaci listew o małym nat eniu wiatła. W suficie w płycie MDF
zostan

zamontowane oprawy halogenowe, pełni ce funkcj

o wietlenia serwisowego (

sprz tanie ) jak i awaryjnego
Drzwi przej ciowe ( w korytarzu ) - pełni ce funkcj zamkni cia pawilonu np. w czasie imprez
komercyjnych. Drzwi b d zlicowane ze ciank boczn korytarza, bez ramy, skrzydło drzwi z
płyty mdf , stan surowy z podkładem nadaj cym si do lakierowania, do wyko czenia na
miejscu budowy wraz z jednakowym wyko czeniem ciany – malowane farb akrylow na kolor
czarny półmat RAL 9005, zawias trzpieniowy, wyposa one w zamek.
Wytyczne do monta u kuli
Postument cementowy 60x60 cm (sze cian), wysoko

dopasowana do wysoko ci podłogi –

11cm . Postument musi stanowi stabiln podstaw dla eksponatu. Powinien by elementem,
niezale nym od podłogi, po której porusza si b d zwiedzaj cy. Istotne jest aby postument, nie
przenosił drga podłogi na eksponat.
Kotwienie kuli w postumencie w 6 miejscach rubami 14 mm.
Utwierdzenie stela a w konstrukcji sufitu podwieszanego w 2 miejscach rubami 14 mm
Instalacja tryskaczowa
Instalacja tryskaczowa zasilona jest poprzez dwie istniej ce pompy po arowe elektryczne,
główn i rezerwow pobieraj ce wod z dwukomorowego zbiornika zapasu.
Pompownia i zbiornik tryskaczowy s zlokalizowane w podziemiu segmentu A
Parametry pomp oraz wielko ci zbiornika zapewniaj wymagane zapotrzebowanie dla instalacji
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tryskaczowej.
Instalacja tryskaczowa wodna wykonana b dzie zgodnie ze standardem panuj cym na obiekcie
tzn. z rur stalowych czarnych ze szwem, z usuni tym wypływem.
Nowo - montowana Instalacja b dzie zabezpieczona antykorozyjnie w postaci podwójnego
malowania farb podkładow antykorozyjn o zwi kszonej przyczepno ci przeznaczon do
gruntowania powierzchni stalowych. Przed pomalowaniem przewody b d

dokładnie

oczyszczone z zanieczyszcze mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Podkład antykorozyjny b dzie
nakładany na such powierzchni przewodu, co najmniej dwukrotnie. Osi gni ta musi zosta
wymagana, zgodna z przepisami grubo

warstwy antykorozyjnej. Na warstw podkładow

nakładana b dzie powłoka lakiernicza nawierzchniowa w postaci emalii ftalowej. Kolor powłoki
lakierniczej nale y ustali z Architektem.
Kotwienie w stropach betonowych b dzie realizowane przy u yciu kotew dopuszczonych do
stosowania w strefie rozci ganej betonu. W przypadku stosowania kotew do monta u
wielopunktowego w zastosowaniach nie konstrukcyjnych zapewnione b d

rozwi zania

zapewniaj ce, by przy teoretycznym zniszczeniu jednej kotwy instalacja była nadal
funkcjonalna.
Przed rozpocz ciem prac nale y zgłosi

zarz dcy budynku i/lub odpowiednim słu bom

wył czenie z ochrony instalacj tryskaczow cz ci budynku (moduł A poziom L01) oraz
rozpocz cie prac.
Przed rozpocz ciem monta u nale y opró ni

instalacj

tryskaczow

z wody w sekcji

(podsekcji) omawianego obszaru.
Przy projektowaniu zało ono, e istniej ca instalacja tryskaczowa wykonana bez zmian w
stosunku do projektu wykonawczego z grudnia 2009r. Przewody pierwotnie zaprojektowane nie
wymagaj

demonta u,

konieczna

jest

jedynie

rozbudowa

instalacji

o dodatkowe tryskacze.
Instalacja o wietleniowa
O wietlenie podstawowe realizowane b dzie za pomoc listew/ pasków LED rozmieszczonych
na cianach i pododze pawilonu według opracowania architonicznego. O wietlenie to mo na
b dzie wł cza

lub wył cza

za pomoc

ł cznika znajduj cego si

w wydzielonym

pomieszczeniu przeznaczonym dla serwera steruj cego ekspozycj . O wietlenie pomocnicze do
celów serwisowych realizowane b dzie za pomoc opraw typu downlight wbudowanych w sufit
podwieszany w wykonaniu z czarnym ringiem
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Na potrzeby o wietlenia projektowanego pawilonu przewidziano wykorzystanie jednego
obwodu zasilanego z rezerwowego pola nr 110 w tablicy A1O1
Sterowanie tym o wietleniem mo liwe b dzie za pomoc ł cznika znajduj cego si na zewn trz
pawilonu
Instalacja o wietleniowa – o wietlenie awaryjne
O wietlenie awaryjne i ewakuacyjne b dzie realizowane za pomoc

opraw o wietlenia

serwisowego wyposa onych w moduł awaryjnego zasilania z podtrzymaniem na 1 godzin .
Ponadto zastosowane b d podobnie jak w pozostałej cz ci budynku oprawy ewakuacyjne
kierunkowe zasilane w sposób ci gły wyposa one w moduł awaryjnego zasilania z
podtrzymaniem na 1 godzin .
Minimalna warto

nat enia o wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi 1lx.

Systemu Sygnalizacji Po aru
System sygnalizacji po aru w obr bie projektowanego pawilonu zaprojektowano, jako integraln
cz

systemu sygnalizacji po aru dla całego budynku. Elementy wł czone b d do istniej cej

p tli po arowej zaprojektowanej dla cz ci wystawowej poziomu +1 budynku A. Istniej cy
system zostanie odpowiednio
dostosowany do zmian wynikaj cych ze zmiany aran acji i dobudowania pawilonu. Zmiany w
systemie obejm dodanie czujek, wska ników zadziałania do zainstalowanej czujki nastropowej
oraz do czujki w pomieszczeniu serwera. Istniej cy SSP zostanie rozbudowany tak, aby obj ł
wszystkie pomieszczenia w projektowanym pawilonie
Rozbudowa/modyfikacja istniej cego systemu b dzie opierała si na nast puj cych elementach:
optyczno-termiczne czujki dymu w pomieszczeniach pawilonu zainstalowa do sufitu
MDF,
wska niki zadziałania do czujki umieszczonej na stropie zainstalowa

na

cianie

zewn trznej pawilonu
D wi kowy System Ostrzegawczy
Gło niki D wi kowego Systemu Ostrzegawczego w obr bie projektowanego pawilonu s
gło nikami sufitowymi przeznaczonymi do monta u na zawiesiu z linki stalowej b d w suficie
podwieszanym. W celu dostosowania instalacji DSO w tej cz ci powie chni wystawowej do
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nowej aran acji nale y istniej ce gło niki wisz ce nad projektowanym pawilonem zamontowa
suficie MDF wewn trz pawilonu.
Gło niki DSO zainstalowane w cz ci obj tej opracowaniem s przystosowane do monta u w
suficie podwieszany, za pomoc
miejscach nale y wyci

trzech białych wkr tów mocuj cych. W odpowiednich

w suficie otwory monta owe o rednicy 165mm.

Instalacja wentylacji
Dla pomieszczenia ekspozycji nr 1 przyj to mo liwo

jednoczesnego przebywania 5 osób

dorosłych lub 10 dzieci, nawiew powietrza z centrali CNW N25 w postaci kanału zako czonego
anemostatem sufitowym o wydatku 150 m3/h, powrót powietrza do centrali CNW W25
bezkanałowo poprzez korytarz do pomieszczenia A1.1. Dla niedopuszczenia do przekroczenia
poziomu hałasu jak dla pomieszcze biurowych zastosowano na nawiewie tłumik akustyczny
produkcji Venture Industries AKU-COMP A o długo ci 1200mm i rednicy 160mm.
Do chłodzenia projektora w pomieszczeniu ekspozycji zastosowano nawiew powietrza z
klimakonwektora K-65 w ilo ci 240 m3/h- warto

ta odpowiada odebraniu 800W ciepła od

projektora nawet w przypadku, gdy pracuje on w funkcji ogrzewania (dla projektora zapewnione
b dzie utrzymanie temperatury powietrza poni ej 40cC.- w okresach, gdy klimakonwektor
pracuje w trybie chłodzenia realna temperatura wyniesie +260C.) Nawiew nie jest dodatkowo
wytłumiany.
Powrót powietrza do klimakonwektora przez anemostat montowany w suficie lub cz ciowo
przez kratki transferowe w obudowie projektora do pomieszczenia ekspozycji nr 1.
Dla pomieszczenia serwerowni zaprojektowano z klimakonwektora wentylatorowego K-65
nawiew powietrza schładzaj cego o wydatku 120 m3/h i powrót powietrza z pomieszczenia do
klimakonwektora poprzez anemostat wywiew o rednicy 125mm montowany bezpo rednio na
suficie. Nawiew nie jest dodatkowo wytłumiany. Z uwagi na małe zyski ciepła od
zamontowanego w pomieszczeniu komputera maj cego funkcj serwera odst piono od monta u
dodatkowego klimakonwektora – z uwagi na racjonalizacj kosztów. Chłodzenie pomieszczenia
realizowane jest wył cznie poprzez nawiew powietrza z klimakonwektora wentylatorowego K65- niesie to za sob ryzyko do

wysokiej temperatury w pomieszczeniu w przypadku działania

klimakonwektora w trybie ogrzewania, wtedy, gdy temperatura powietrza nawiewanego mo e
wynie

+300C, wówczas przy zało eniu wydzielania si 400W temperatura w pomieszczeniu

serwera mo e osi gn

+400C. Ryzyko wyst pienia tak wysokiej temperatury jest małe-( tylko

w czasie szybkiego nagrzewania obiektu przed otwarciem-a wówczas serwer nie powinien
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generowa zysków ciepła), a przez zdecydowanie wi kszy czas temperatura w pomieszczeniu
nie przekroczy +280C.
Prowadzenie projektowanych przewodów pod istniej cym rusztem konstrukcyjnym.
Nie jest zmieniany całkowity wydatek powietrza nawiewanego z centrali CNW N25- nale y
wykona ponown regulacj wydajno ci 3 nawiewników (redukcja wydatku z 786m3/h do
warto ci 736m3/h).
Nie jest zmieniany wydatek powietrza wywiewanego z centrali CNW W25.
Dla klimakonwektora wentylatorowego K-65 podlegaj cego modyfikacji kanałów nale y
wykona regulacj ilo ci powietrza nawiewanego przez 1 istniej cy nawiewnik (redukcja z
900m3/h do 540m3/h) i dla pozostałych 2 istniej cych, nie modyfikowanych nawiewników w
ilo ci 900m3/h.
Dla wszystkich nowych projektowanych nawiewników wykona

regulacj

powietrza. Po

zmontowaniu, instalacje powietrzne wyregulowa przy pomocy przepustnic.
W celu zapewnienia dost pu serwisowego do centrali CNW N25 strop pomieszczenia ekspozycji
umo liwia wej cie pracowników obsługi technicznej i swobodny dost p do urz dzenia.
Wszystkie instalacje nale y wykona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, COBRTI Instal, z
instrukcjami producentów urz dze , przepisami ppo . i BHP oraz współczesn

wiedz

techniczn .
2.1. ODBIÓR NA MIEJSCU ICH MONTA U
Odbiór powinien polega na sprawdzeniu kompletno ci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamówienia u producenta i uzyska

akceptacj

Inspektora Nadzoru. Ka dy

dostarczony materiał powinien by zaopatrzony w komplet dokumentów potwierdzaj cych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór oraz ewentualne zalecenia
co do sposobu naprawy powstałych uszkodze

w czasie transportu potwierdza Inspektor

Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. MONTA
Monta

powinien zosta

przeprowadzony przez specjalistyczn

firm , najlepiej przez

producenta. Wszelkie urz dzenia d wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ce przepisom o
dozorze

technicznym

powinny

by

dostarczone

wraz

z

aktualnymi

dokumentami

uprawniaj cymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Materiały mog

by

przewo one dowolnymi

rodkami transportu przystosowanymi do

przewo enia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu materiały powinny
by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.
5. WYKONANIE ROBOT MONTA OWYCH
Monta nale y prowadzi zgodnie z dokumentacj techniczn i przy udziale rodków, które
zapewni osi gni cie projektowanej wytrzymało ci i stateczno ci, układu geometrycznego i
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mog

by

montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu stateczno ci elementów uprzednio zmontowanych. Poł czenia wykonywa zgodnie
z dokumentacj producenta. Przed przyst pieniem do prac monta owych nale y:
- sprawdzi stan konstrukcji pod oparcie oraz stan reperów wytyczaj cych osie i linie odniesienia
rz dnych obiektu
- porówna wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi
Poł czenia na ruby
- długo

ruby powinna by taka aby mo na było stosowa mo liwie najmniejsz liczb

podkładek, przy zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi w otwór gł biej jak na
dwa zwoje - nakr tka i łeb ruby powinny bezpo rednio lub przez podkładk

dokładnie

przylega do ł czonych powierzchni
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podkładek przed monta em
pokry warstw smaru
- ruba w otworze nie powinna przesuwa si ani drga przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym
Podstawowe elementy konstrukcyjne i wyko czeniowe:
1

Centralny punkt elektryczny do podł czenia kostki do sieci el. z wył cznikiem awaryjnym

2

Dostawa i monta schodków wej ciowych naro nych

3

Emalia alkidowa do drewna

4

Farba poliwinylowa. nawierzchniowa na pow. ocynkowane

5

Fuga gumowa

6

Gwo dzie budowlane

7

Konstrukcja podłogi z blachy stalowej gr 3mm jako skrzynia stalowa

8

Konstrukcja sufitu z blachy stalowej gr 3mm jako skrzynia stalowa

9

Konstrukcje no ne z kształtowników walcowanych zabezpieczone farb antykorozyjn - podłoga sufit

10

Konstrukcje no ne z kształtowników walcowanych zabezpieczone farb antykorozyjn - ciany

11

Ledy w profilu duraluminiowym w przegł bianiach wyznaczonych linii na elewacjach (schowane za brytami)
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12

Listwa usztywniaj ca dachu rozsuwanego

13

Listwy ledowe do pod wietlenia schodów naro nych (spod stopnia)

14

Ł czniki instalacyjne podwójne

15

Metalowe kołki na półki we wn kach (4 na półk na wysoko ci co 10 cm)

16

Modelowanie kształtu sklejki na profilach zimnogi tych po dwa słupki stalowe 450x100x6 na cian st

17

Monta osłony gumowej osłaniaj cej konstrukcj podwozia

18

Monta przedłu acza z pi cioma gniazdami z uziemieniem E1

19

Monta rolet zamykaj cych półki

20

Okładzina poliw glanowa kraw dzi cian

21

Okładzina poliw glanowa wn ka sufitowa

22

Okładziny cian z nieregularnych brytów wykonanych z płyty sandwich z blachy aluminiowej w kolorze gł bokiej

23

Panele podłogowe z konglomeratu drewnianego demontowalne na podkonstrukcji z fug gumow

24

Panele podłogowe z konglomeratu drewnianego w ramce z fug gumow

25

Pionowe stabilizatory ze spr

26

Pod wietlanie kraw dzi ciany E2

27

Pod wietlenie wgł bie elewacji E4

28

Pod wietlenie wn ki E5

29

Pokrycie zadaszenia z impregnowanego materiału wodoodpornego w kolorze NCS 0580-Y50R (pomara czowy)

enie

100x120x5 4szt. na cian zabezpieczone farb antykorozyjn

czerni z wypełnieniem piank poliuretanow

odporno

yn wypychaj c samopoziomuj c do poziomu terenu

na wiatr o sile do 5 stopni: pr dko

wiatru 29 - 39 km/h Odporna na: wod , ple

, butwienie,

zatłuszczenie, powierzchnia jest antystatyczna zatrzymuje UV: 90 - 100%, odbija ciepło: 70 - 95%, przepuszcza
wiatło: 10 - 20%
30

Poliw glan komorowy w ramce met. lub aluminium, biały NCS S 500-N

31

Półki meblarskie

32

Przewód YKY

33

Przyssawka otwierania - demontowalna

34

Rolety zadaszenia rozsuwanego

35

Rolki gumowe do niwelowania nierówno ci terenu

36

Rozcie czalnik

37

Sklejka iglasta

38

Stopy stabilizuj ce posadowienie ze spr

39

System teleskopowy z mo liwo ci blokowania w pozycji otwartej i zamkni tej

40
41

yn o wymiarach 50x50cm

wiatło typu Spot z dachu E3
Uchwyt TV na wysi gniku typu "pivot/swivel joint" dla dowolnego k ta ustawienia ekranu we wszystkich
płaszczyznach

42

Uszczelki gumowe pomi dzy facjami w elewacjach

43

Uszczelki systemowe na styku cian z podłog i sufitem

44

Zamki błyskawiczne do spinania zadaszenia rozsuwanego

45

Zawór wodny do napełniania zbiornika doci

46

Zbiornik wodny w grubo ci konstrukcji podłogi z mo liwo ci napełniania i opró niania

47

Zestaw osi z kołem o wymiarze 14cali, do przemieszczania

aj cego

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami projektowymi. Roboty podlegaj odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest kompletno

wykonania pawilonu zgodnie z zamówieniem.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty obj te niniejszym działem podlegaj odbiorowi.
9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
PN-EN 10142:2003 Ta my i blachy ze stali niskow glowej ocynkowane ogniowo w sposób
ci gły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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