SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

KODY CPV :

1) 45211320-8 roboty budowlane w zakresie altan,
2) 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
3) 45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.

BUDOWA WIAT REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH MODRZEWO,
TARNOWO I BRUDZEWICE

INWESTOR
GMINA SUCHAŃ

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
1.1 Zakres robót objętych specyfikacją dotyczy prowadzenia robót w zakresie budowy wiat
rekreacyjnych drewniany w miejscowościach Modrzewo działka ewidencyjna 161, gmina
Suchań, , Brudzewice działka ewidencyjna 102, gmina Suchań oraz w miejscowości
Tarnowo działka ewidencyjna 249, gmina Suchań
1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:
a. Przygotowanie terenu, roboty ziemne
b. Fundamenty
c. Podłoża, posadzki
d. Konstrukcja drewniana
e. Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie
2.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
a. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z
dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela
Inwestora
b. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z użytkownikiem.
3. MATERIAŁY
Wiaty o konstrukcji drewnianej na fundamentach żelbetowych.
Słupy drewniane o wymiarach 6,00 x 10,96m.
Konstrukcja drewniana — dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 25° kryty
gontem bitumicznym.
Fundamenty - żelbetowe stop fundamentowe o wymiarach 0,6x0,6x0,8m , zbrojone siatkami z
pręta #12mm.
Beton C20/25 oraz stal B500SP.
Słupy nośne drewniane o przekroju 16x16cm,
Więźba dachowa drewniana, krokwie o przekroju 6x16cm co 60cm
Drewno klasy C30 zaimpregnowane ciśnieniowo.

4. SPRZĘT
Sprzęt do wykonania prac związanych z budowa wiat :
Ustawione ogrodzenie wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, klucze, młotki, obcęgi.
Przy przewozie załadunku, wyładunku i wykonaniu ogrodzenia można stosować środki
transportu (samochód skrzyniowy, przyczepa).

5.TRANSPORT
5.1 Wymagania ogólne
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
5.2 Wymagania szczegółowe:
a) Materiał pod budowę wiat należy przewozić środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami
atmosferycznymi
b) Śruby, wkręty, nakrętki itp. Powinno się przewozić w warunkach atmosferycznych
zabezpieczających je przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub foli termokurczliwej.
6.WYKONANIE ROBÓT
6.1 Ogólne warunki wykonani robót
Budowa wiat o konstrukcji drewnianej na fundamentach żelbetowych. Wiata na słupach
drewnianych na planie prostokąta o wymiarach 6,00 x 10,96m. Zadaszenie o konstrukcji
drewnianej — dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachowej 25° kryty gontem
bitumicznym. Wszystkie ściany wiaty otwarte Fundamenty należy wykonać w postaci
żelbetowych stóp fundamentowych o wymiarach 0,6x0,6x0,8m i zbroić siatkami z pręta
#12mm. Stosować beton C20/25 oraz stal B500SP. Słupy nośne drewniane o przekroju
16x16cm mocowane do stóp fundamentowych za pomocą stalowych kotew systemowych.
Więźba dachowa drewniana, krokwie o przekroju 6x16cm co 60cm, stosować deskowanie z

płyty OSB, połać dachową pokryć gontem bitumicznym. Wody opadowe za pośrednictwem
rynien i rur spustowych z PCV należy odprowadzić na grunt.
Konstrukcję usztywnić mieczami o przekroju 12x12cm łączącymi słupy z płatwiami pod
kątem 45° .
Drewno klasy C30 zaimpregnowane ciśnieniowo. Kleszcze o przekroju 6x16cm przewiązać
przekładkami w rozstawie ca 1,0m.
Wymagania ochrony p-poż
a) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, - nie występuje,
b) Zabezpieczenia przeciwpożarowe - elementy drewniane konstrukcji należy zaimpregnować
środkiem
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wodorozcieńczalny do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed ogniem i korozją
biologiczną (grzybami, owadami, itp.) - pokrycie dachowe odporność ogniowa min. RE30,
c) Droga pożarowa — nie wymagana.
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1 Ogólne zasady
Wszystkie elementy robót związanych z budową wiat podlegają sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodności z dokumentacją kosztorysową i z przepisami,
b) poprawnego montażu,
c) kompletności wyposażenia
7.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie
o jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.

7.3 Kontrola w czasie wykonywania prac
W czasie budowy wiat należy zadbać:
a) o budowę obiektów zgodnie z projektem budowlanym.
7.4 Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowości wykonania prac:
a) wysokość wiat
b) odstępy słupów pionowych
7.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
zostaną przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy wiat, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
8.OBMIAR ROBÓT
Kontakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót
zgodnie z zapisami w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru
robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.
9.ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi Robót podlegają:
Wiaty rekreacyjne.
10.PŁATNOŚCI
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu ( umowie).
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje roboty tymczasowe i prace
towarzyszące:
a) dostarczenie materiałów,
b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
c) uporządkowanie placu budowy po robotach
d) oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

