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DZIAŁ I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja   przedsięwzięcia:

,,OPRACOWANIE  PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE  WYBUDOWANY DUŻY  PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
 „RADOSNA SZKOŁA””

1.2.	Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.2.1. Przeznaczenie  i rozwiązanie funkcjonalno – użytkowe.

a) Przedmiotem opracowania jest projekt dużego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, ul.  Osiedle Wzgórze 54, 27 – 530 Ożarów,
       b) Dostawa i wbudowanie poprzez zabetonowanie elementów kotwiących pod potrzeby montażu urządzeń rekreacyjnych (zabawowych), wykonanie odpowiedniej nawierzchni dostosowanej do zamontowanego wyposażenia aby amortyzowała upadek dziecka  oraz wykonanie terenów zielonych.    

1.2.2. Zakres robót objętych ST

          ST - 00/00 Wymagania ogólne, 
          ST – 01/01 CPV:45100000-8 		przygotowanie terenu pod budowę,
          ST – 01/02 CPV:45233200-1 		roboty w zakresie różnych nawierzchni,
          ST – 01/03 CPV:37535200-9		wyposażenie placu zabaw,
                             CPV:45112723-9  		roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
          ST – 01/04 CPV:45112710-5 		roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
       CPV:45236210-5		wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci, 
     CPV:45223800-4		montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
     CPV:45111291-4		roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
       CPV: 71220000-6		usługi projektowania architektonicznego,

 1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

1.3.1.	,,budowa”: 
należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
1.3.3.	,,tymczasowy obiekt budowlany”: 
należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne
1.3.4.	,,roboty budowlane”: 
należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.3.5.	,,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 służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.3.6.	,,teren budowy”: 
należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                     z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.3.7.	,,prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”: 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.3.8.	,,pozwolenie na budowę”: 
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie                           i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,
1.3.9.	,,dokumentacja budowy”: 
należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
1.3.10. ,,dokumentacja powykonawcza”: 
należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.3.11. ,,aprobata techniczna”: 
należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.3.12. ,,właściwy organ”: 
należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.3.13. ,,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 integralną całość użytkową,
1.3.14. ,,obszar oddziaływania obiektu”: 
należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
1.3.15. ,,droga  tymczasowa  (montażowa)”: 
 należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,
1.3.16. ,,dziennik budowy”: 
należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                                    z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,
1.3.17. ,,kierownik budowy lub robót”:
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,
1.3.18. ,,rejestr obmiarów”: 
należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę                                     z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.3.19. ,,laboratorium”: 
należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,.
1.3.20. ,,,materiały”: 
należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3.21. ,,odpowiednia zgodność”: 
należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.3.22. ,,polecenia Inspektora Nadzoru”: 
należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.3.23. ,,projektant”: 
należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.3.24. ,,rekultywacja”:
należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,
1.3.25. ,,przedmiar robót”: 
należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.3.26. ,,część obiektu lub etap wykonania”: 
należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,
1.3.27. ,,ustalenia techniczne”: 
należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych,
1.3.28. ,,aprobata techniczna”: 
dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)
1.3.29. ,,certyfikat zgodności”: 
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.3.30. ,,znak zgodności”: 
zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.3.31. ,,Inżynier”: 
oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru                   w niniejszym Kontrakcie
1.3.32. ,,,Specyfikacja”: 
 oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu.

2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

    Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano -montażowych i specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych zgodnie z ustawą prawo budowlane. 

    Proponowany przez Zamawiającego wykaz sprzętu rekreacyjnego jaki powinien zostać zamontowany na placu zabaw jest Integralną częścią Specyfikacji Technicznej na podstawie której można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy dużego placu zabaw.

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z zatwierdzonym projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych               i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                         w zatwierdzonej  dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

   Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

    Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                 i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 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 kwestię.

    Polecenia zarządzającego realizacją umowy 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.

2.2. Teren budowy

2.2.1.	Przekazanie miejsca wykonywania prac.

    Zamawiający przekaże Wykonawcy teren na którym ma być wybudowany plac zabaw. 

2.2.2.	Dokumentacja  projektowa – wykonawcza.

a) opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego, który po  zaakceptowanego przez Zamawiającego zostanie przedłożony w Starostwie Powiatowym  w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę:   
b) zaprojektowanie zgodnie z koncepcją Zamawiającego dużego placów zabaw                             (o powierzchni ok. 500m2) będącego przedmiotem zamówienia, przy zachowaniu zgodności projektowanego szkolnego placu zabaw z założeniami rządowego programu ,,Radosna szkoła”.  Zgodnie z załącznikiem nr 2 do   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych                                    i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 ze zm.),
c) projekt o którym mowa powyżej powinien zostać uzgodniony i zaakceptowane przez Zamawiającego 
d)	 przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie,
e) zaprojektowana nawierzchnia na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna  amortyzować upadek dziecka  zgodnie z Polskimi Normami - PN i europejskimi normami – EUROKODAMI,
 f) projekt wykonawczy wykonania szkolnego placu zabaw należy opracować zgodnie                             z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), który  powinny zawierać:
       - projekt budowlano – wykonawczy,
      - plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej   w skali 1:1000,  
      - karty techniczne oraz opis sprzętu rekreacyjnego z rysunkami poglądowymi,  
 g) elementy wyposażenia placów zabaw należy projektować w konwencji „naturalnej” 
z materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane). Łańcuchy, drążki metalowe, liny stalowe bądź liny polipropylenowe o średnicy co najmniej 16 [mm] z rdzeniem stalowym muszą spełniać obowiązujące normy w tym zakresie. Wszystkie użyte                               i  wbudowane wyroby budowlane przy realizacji  placu zabaw  powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty  bądź  deklaracje, certyfikaty zgodności wyrobu w odniesieniu do np.:
europejskich norm  zharmonizowanych  wdrożonych do zbioru Polskich Norm,
europejskich aprobat  technicznych, 
krajowych norm  wyrobu, wdrożonych do zbioru Polskich Norm, 
krajowych aprobat technicznych,
h) ilości  wykonanych opracowań:
 projekt budowlany – wykonawczy – 5 egz.,
 wniosek o zgłoszenie robót budowlanych  – 2 egz.,
całość dokumentacji  należy zapisać w formie elektronicznej,   
i) założenia do programu zostały zamieszczone  na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej: www.radosnaszkola.men.gov.pl" www.radosnaszkola.men.gov.pl 
 
2.2.3.	Zgodność robót z opracowaną dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi

     Opracowana dokumentacja projektowa – wykonawcza  i Specyfikacja Techniczna jak również inne dokumenty  powiązane z przedmiotem zamówienia stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione w  nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  
 
    W przypadku, gdy zastosowane materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne                  z zatwierdzona dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozbiórkowe  będą na koszt Wykonawcy.

2.2.4.	Zabezpieczenie placu  budowy gdzie będą prowadzone roboty budowlane:

         Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa  terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia                      i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
     Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

     Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
     W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
 
2.2.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

2.2.6.	Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.

2.2.8.	Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i rządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

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. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.


2.2.11. Ochrona i utrzymanie robót:

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru.

   Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania.

   Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2.2.13. Odbiory

   Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".

3.   MATERIAŁY

      Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót na boisku szkolnym muszą uzyskać pozytywną aprobatę Inspektora Nadzoru i powinny odpowiadać   wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy  - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.  1623 ze zm.)  jak również z niżej wymienionych przepisów:  
            a)  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.),
            b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041z późn. zm.).
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące                         w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

    Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
 
3.1.	Źródła szukania materiałów

       Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                                i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

     Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

3.2.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom:

    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów nie mogą znajdować się w strefie korzeniowej drzew.

3.4.   Wariantowe stosowanie materiałów:

    Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

5.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6.	WYKONANIE ROBOT

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
	wykonaniu  niwelacji terenu,
	zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
 
   Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym stosownym zgłoszeniem robót budowlanych.

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.   Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne (podobne, tańsze).

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów Wykonawcy.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2.	Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do kontroli, pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

7.5.	Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały i wyroby posiadające:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.

Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to, takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

7.6.    Dokumenty budowy

7.6.1.   Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
	datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i harmonogramów Robót, 
	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg Robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w Robotach,
	uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.

7.6.2.	Księga obmiaru - (o ile umowa przewiduje jej prowadzenie).

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                 z elementów robót.

       W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, a w szczególności:
	wyniki pomiarów bezpośrednich,

obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki,
rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach).

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

7.6.3.	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) + (3) następujące dokumenty:
	pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
	protokoły przekazania Terenu Budowy,
	protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły z narad i ustaleń,
	korespondencję na budowie
	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


7.6.4.	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2.	Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika:

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

9.    ODBIÓR ROBOT

9.1.   Rodzaje odbiorów

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

	odbiory techniczne - polegające na stwierdzeniu jakości robót
	odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)
	odbiór pogwarancyjny
	przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego
	przejęcie części robót

przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem

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 ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2.	Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego.

9.1.3. Przejęcie robót

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe Wykonawca może wystąpić o wydanie świadectwa przejęcia.

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez Zamawiającego

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia.

Przy dokonywaniu przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić:
zgodność wykonanych robót z dokumentacją  projektowo-wykonawczą, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do bezpiecznego użytkowana.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:

przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp., umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp,

     Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
	Dziennika Budowy  
	deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
	opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego placu zabaw,

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
	  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
    W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny

      Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia ogólne

     Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

     Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót .

Cena jednostkowa będzie obejmować:

	robociznę bezpośrednią,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą,:
	płace personelu i kierownictwa budowy,
	pracowników nadzoru i laboratorium,
	koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.),
	koszty dotyczące oznakowania Robót,
	wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy,
	ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
	zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
	podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

10.2.	Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe.

      Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3.	Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

     Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.4.	Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe.

10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek.

    Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne  na czas wykonywania robót.

      Tablicy zawierającej informację: SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAŻONY W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RADOSNA SZKOŁA".

     Tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabawa (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. Treść regulaminu przed montażem należy uzgodnić                        z Zamawiającym.


       Umieszczenie, przy każdym sprzęcie rekreacyjnym, czytelnych tablic informacyjnych pokazujących możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,
 
10.5.	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11.   Przepisy związane i normy.

       Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

       Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

      Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami   określonymi w obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
      a) ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.),
      b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz. U. 2000r. Nr 26, poz. 313),
      c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47,  poz. 401),
      d) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
      e) stawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).
      f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.).

     Rozumie się również,  że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami  określonymi  w obowiązujących normach, a w szczególności:
 PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
	PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
	PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
	PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
	PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
	PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
	PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
	PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.
	PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

	PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
	PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - Część 2: Zastosowanie do drewna litego
	PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.
	PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.

 PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne .
	PN-EN 1991-1-2:2006 EUROKOD 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
	PN-EN 1991-1-3:2005 EUROKOD 1 -- Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem.
	PN-EN 1991-1-4:2008 EUROKOD 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru.
	PN-EN 13411-3+A1:2008 Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.).
	PN-EN 13411-5+A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.).
	PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych .
PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
PN-EN 818-1+A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.).








DZIAŁ II.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Rozdział  1

ST - 01/02
CPV: 45100000-8 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.	WSTĘP
1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych  związanych z budową placu zabaw przy ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE.

1.2.	Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                         z wykonaniem robót ziemnych. Szczegółowy zakres robót obejmuje :
	usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
	betonowych płytek chodnikowych,
	demontaż ławek,

       c) niwelacja terenu.  

1.4.	Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2.	MATERIAŁY

Brak.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt do wykonania nawierzchni

	Łopaty, szpadle, grabie

Spycharka gąsienicowa
Ładowarka 
Taczki

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".

4.2 Transport 

	Samochód samowyładowczy 

Ładowarka

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać następujące roboty ziemne:
	roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Ogólnej oraz PNB-06050:1999,
	oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw, usuniecie istniejącej nawierzchni asfaltowej, płyt chodnikowych betonowych, kamieni i innych zbędnych materiałów, 
	niwelacja terenu w obszarze stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych,
	korytowanie terenu na głębokość zgodną z wytycznymi producenta w obszarze stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych,
	wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".

6.2  Kontrola  polega na sprawdzeniu:

	oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

określenia ilości zanieczyszczeń (w m3)

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) przygotowanego terenu.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.

  
Rozdział  2

ST - 01/03
CPV: 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE.


1.2.	Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1..


1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                  z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.


1.4.	Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".


1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".


2.	MATERIAŁY


2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST „Wymagania ogólne".


2.2.Nawierzchnia bezpieczna - wymagania
strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) zgodnie z wymaganiami poszczególnych urządzeń,
strefa komunikacyjna o nawierzchni typu tartan lub innej syntetycznej,
nawierzchnia dobrze odprowadzająca wodę do podłoża,
nawierzchnia odporna na kwasy i zasady oraz warunki atmosferyczne (mróz, słońce, śnieg).
gwarancja na wykonaną nawierzchnię -  5 lat.

3.	SPRZĘT


3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt do wykonania nawierzchni

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie uszkodzi istniejących na placu drzew.
.
4.	TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".


5.2. Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną


Nawierzchnia amortyzująca upadek:
   Na terenie placu zabaw pod urządzeniami i w ich strefie bezpieczeństwa zostanie  wykonana bezpieczna  nawierzchnia o grubościach amortyzujących upadek dziecka z  wysokości  150 cm,  220cm, 300cm  w zależności od wymagań zainstalowanego sprzętu rekreacyjnego.  Nawierzchnia wykonana zostanie w kolorze  pomarańczowym w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 - TIEFORANGE. Nawierzchnia wykonana zostanie na podbudowie z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, na którym położona zostanie warstwa kruszywa łamanego o frakcji 5-32[mm] o grubości warstwy po zagęszczeniu 25[cm], ostatnią warstwę podbudowy o grubości warstwy po zagęszczeniu 5[cm] stanowi kruszywo łamane o frakcji 0,5 – 5[mm]. 

     Nawierzchnia bezpieczna zakończona zostanie krawężnikiem bezpiecznym  np. z tworzywa sztucznego.  Karty techniczne nawierzchni bezpiecznej znajdują się w załącznikach do opisu PT. 

UWAGA: nawierzchnię należy wykonać  po posadowieniu fundamentów urządzeń montowanych na placach. W przypadku pisemnej zgody na zmianę kolorystyki nawierzchni wystawionej przez organ podległy Ministerstwu Oświaty, na etapie wykonawczym, uwzględniona zostanie zmiana zgodna ze specyfikacją zamieszczona w piśmie. 

Nawierzchnia ścieżki komunikacyjnej:
 
    Kolejność wykonania robót - montażu urządzeń względem montażu nawierzchni – przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów.

    W przypadku pisemnej zgody na zmianę kolorystyki nawierzchni wystawionej przez organ podległy Ministerstwu Oświaty, na etapie wykonawczym, uwzględniona zostanie zmiana zgodna ze specyfikacją zamieszczona w piśmie. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".


6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni bezpiecznej posiada aprobatę techniczną.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z nawierzchni bezpiecznej syntetycznej polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową.


7.	OBMIAR ROBÓT


7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".


7.2.	Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bezpiecznej.


8.	ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.


9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.   Ustalenia dotyczące podstawy płatności

 Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności za wykonane roboty reguluj  zawarta  umowa                   z Wykonawcą.


9.2.	Cena jednostki obmiarowej
   Cena wykonania 1 m2 nawierzchni bezpiecznej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie podbudowy ułożenie warstwy bezpiecznej przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10.	PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw.
Atesty zgodności, certyfikaty.

Rozdział  3

ST - 01/04

CPV:37535200-9 
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

CPV:45112723-9
 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW

1.	WSTĘP


Przedmiot ST


1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem oraz wyposażeniem placu zabaw   przy ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE.


1.2.	Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy (pomocniczy) przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.


1.3.	Określenia podstawowe


Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania Ogólne".


1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wszystkie elementy zabawowe muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same wzory, taką sama funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum tą samą jakość materiałów jak w specyfikacji technicznej. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.


2.	MATERIAŁY  SPRZĘT  REKREACYJNY.


Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiałów należą:


  Elementy n/w wyposażenia w sprzęt rekreacyjny (należy zamontować zgodnie                              z zaleceniami producenta zgodnie z  dokumentacją projektową ):   

zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i huśtawką
	most z talerzyków do balansowania
ścianka wspinaczkowa.
	ruchome talerzyki do balansowania   
	huśtawka poczwórna .
	  rampa do skakania.
	  bujak skuter.
	  bujak podwójny delfiny.
	  bujak koń.
 
    Plac zabaw należy wyposażyć również  w elementy dodatkowe takie jak:

kosz  na śmieci - 1 szt.,
	tablicę zawierającą informację: SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAŻONY                 W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RADOSNA SZKOŁA"  – szt.1,
tablica z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabawa (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych  – szt.1,
       Treść regulaminu przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym.
umieszczonych, przy każdym urządzeniu, czytelnych tablic informacyjnych pokazujących możliwości i sposób wykorzystania z każdego urządzenia, tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.
	ławeczki  z oparciem  w ilości  4 szt.

2.1.1. Wymagania ogólne

       Plac zabaw ma odpowiadać wymaganiom norm bezpieczeństwa, a zamontowany sprzęt rekreacyjny, wykonana nawierzchnia powinna amortyzować upadek dziecka, posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty  bądź  deklaracje, certyfikaty zgodności wyrobu w odniesieniu do np.:
	europejskich norm  zharmonizowanych  wdrożonych do zbioru Polskich Norm,

europejskich aprobat  technicznych, 
	krajowych norm  wyrobu, wdrożonych do zbioru Polskich Norm, 
	krajowych aprobat technicznych.
 
3.	SPRZĘT

Warunki ogólne sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót montażowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

     Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych urządzeń.

	łopaty, kilofy, łomy, grabie
	poziomice,
	młotki,
	klucze specjalistyczne,
	wiertarki i wkrętarki,
	ubijarki i zagęszczarki,
	taczka.


4.	TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące  środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST" Wymagania ogólne"


4.2 Transport urządzeń zabawowych i elementów dodatkowych
samochód skrzyniowy
	samochód samowyładowczy


5.	WYKONANIE ROBÓT


5.1.	Warunki ogólne wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera.

5.2.	Warunki szczegółowe wykonania robót

5.2.1 Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

5.2.2 Elementy małej architektury
Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego,
Montaż – wykopanie wykopu pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 


7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest :
Urządzenia i elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umowa.

8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Należy sprawdzić:
	zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu,
	zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacja projektowa, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych,
	zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnie.

4
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  "Wymagania ogólne".
 

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
przygotowanie podłoża,
montaż elementów placu zabaw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw, atesty zgodności, certyfikaty.
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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych w związku z budową placu zabaw przy ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST
roboty pomiarowe,
przygotowanie i oczyszczenie terenu pod tereny zielone,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST  „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                  z  Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
 
2. ZIEMIA URODZAJNA

    Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania  nie  może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
 
3.SPRZĘT

          Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

	łopaty,

szpadle,
grabie,
taczka.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".
 
5.  PIELĘGNACJA PO POSADZENIU.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
	podlewaniu,

odchwaszczaniu,
nawożeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
 
7.	OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne".
 
8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
 
9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-G-98011 - Torf rolniczy.
 


