
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.3.1. Zamawiający:

1.3.2. Wykonawca:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

„Modernizacja zewnętrzna pływalni odkrytej w Lesznie przy ul. Strzeleckiej – ETAP II”

1.2. Rodzaj inwestycji: roboty remontowo - budowlane

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
po rozstrzygnięciu przetargu.

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Roboty remontowo - budowlane związane z remontem niecki basenu pływackiego rekreacyjnego.

1.5. Opracowana technologia naprawy i zabezpieczenia żelbetowego basenu
rekreacyjnego, określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
robót.

1.5.1. Plan remontów na 2017 rok
• Opracowana technologia naprawy i zabezpieczenia żelbetowego.

1.5.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

  - ogólna specyfikacja techniczna

Zgodność robót z opracowaniem technologii

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z opracowaną technologią
naprawy niecki, dokumentacją kontraktową i specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według wskazówek
zarządzającego realizacją umowy. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że
wskazówki zarządzającego realizacją umowy wymagają uzupełnień wykonawca przygotuje
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy.

1.5.3. Określenia podstawowe:

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
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None ustawione przez Dawid
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a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie scieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także cześci budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym cześci przedmiotów składających się na
całość użytkowa.

robota budowlana - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służace oczyszczaniu lub gromadzeniu scieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki teren budowy - należy przez to
rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana
przez urządzenia zaplecza budowy.

aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwy organ — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestie.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonania.
Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminów wynikających z umowy i nie może być podstawą
do zmiany terminów umowy oraz wartości robót. Powyższa procedura nie ma wpływu na zmianę
harmonogramów czasowych.
Zmiany prowadzenia prac i niezmieniające parametrów technicznych tych elementów wynikające z
warunków w zastanej technice budowlanej.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy.
Prace remontowe wykonywane będą w niecce basenu przy ul. Strzeleckiej nr 9 w Lesznie

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
określonych w Umowie, przekaże wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji
robót, a w szczególności wskaże teren lub pomieszczenia przeznaczony na zaplecze
budowy, informacje o możliwości korzystania z mediów.

b) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenie użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie.

c) Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących
się w obrębie placu budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym
przypadkowym uszkodzenia tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania.

d) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny i winień być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat
spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.

e) Stosowanie się do prawa i do innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.

2.3. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy. -   wymagany przez Zamawiającego

b) Ksiażka obmiaru. - nie jest wymagana

c) Inne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzące w skład umowy,
- protokół przekazania placu budowy Wykonawcy,
- protokoły odbioru robót,

3. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający sprawuje kontrole zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiający pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnień i obowiązków.
Wydawane przez niego polecenia, mają moc poleceń Zamawiającego.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.

4.1 Zródła pochodzenia materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być zgodne
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z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia należy traktować jako elementy wzorcowe,
których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne wynikające
z założeń i wymagań inwestora.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie
gorszych, ale wymaga się akceptacji Zamawiającego.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy
są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznych. Zamawiający jest
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału niezależnie od Wykonawcy i na własny
koszt, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań.
Jeżeli powtórne badania potwierdzą zastosowanie przez Wykonawce materiałów niezgodnych z
normami to Wykonawca robót pokryje wszystkie koszty związane z badaniami i pobieraniem
próbek. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach
materiałów i urządzeń.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów,
Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały uznane przez Zmawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy lub złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

5. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt, maszyny, urządzenia i
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narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu mają zapewnić prawidłową organizację robót.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie ze specyfikacjami oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

7.2 Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości zastosowanych materiałów.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady - obmiary.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z przedmiarem
robót i specyfikacjami szczegółowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robót.
Obmiar robót jest niezbędny do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu
lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
określonych  robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i
urządzenia [szt.].
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po
przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub
tonach.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1 Odbiory robót.
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W zależności od ustaleń Specyfikacji szczegółowej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
na piśmie.
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów
będących w zgodzie z przedmiarem robót, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

9.1.2. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę pisemnie Inspektorowi nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów,

  o których mowa w punkcie Odbioru końcowego robót dokona Inspektor nadzoru
w obecności Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót ze specyfikacjami szczegółowymi, w toku odbioru końcowego robót.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
Inspektor nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9.1.3. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastepujące dokumenty:
-  specyfikacje uzupełniające lub zamienne,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
  stwierdzi ich wykonanie.

9.1.4 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

9.2. Podstawa płatności - wynagrodzenie ryczałtowe, lub inne zgodnie z umową

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163)

wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

10.3 Szczegółowy opis wykonywanych robót naprawczych

Przyszły Wykonawca, zobowiązany jest wykonywać roboty wg szczegółowych wytycznych
prac naprawczych zawartych w opracowanej technologii naprawy i zabezpieczenia żelbetowego
basenu rekreacyjnego MOSiR Leszno. (wariant II – etap II).

Opracował:
Stanisław Bojkowski




