SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 15 MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
platformy dla niepełnosprawnych w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ
PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA KLUB DZIECIĘCY”,
zlokalizowanego na dz. nr ewId. 280/1, 280/2, 278/32, obręb Kroczewo, gmina Załuski, powiat
płoński.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu:
− dostawę i montaż platformy schodowej z najazdem bocznym, posiadająca giętkie tory
jezdne umożliwiające poruszanie się po łuku, mocowanej słupkami do stopni/czoła
schodów

2.

MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednią ich jakość.
Przy wykonaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej
wymienione materiały podstawowe:
− platforma schodowa z najazdem bocznym,
Szczegółowe dane materiałów zgodnie z dokumentacją platformy, dostarczoną przez producenta.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.
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Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość
robót.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiały i elementy platformy dla niepełnosprawnych powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu.
Sposób mocowania elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość.
Elementy mocujące np. kotwy należy dobrać zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić
uwagę na właściwe wypionowanie i wypoziomowanie elementów montowanych lub pochylenie
zgodne z dokumentacją projektową. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Zakres kontroli
Kontrola robót montażu obejmuje:
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
− sprawdzenie jakości materiałów,
− sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji
wykonawczych,
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych,
− sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenie,
− sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew,
− sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia
elementów.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robót.
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8.

ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9.

Roboty wykończeniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
−
−
−

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i kształtki murowe o przekroju okrągłym.
PN-EN IS0898-1:2001 Właściwości mechaniczne części złącznych wykonywanych ze
stali węglowej oraz stopowej.
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