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Załącznik nr 1 do Warunków zamówienia MRPO/Tatry/11/2011 

 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
ROBÓT BUDOWLANYCH PN.  

 
„WYKONANIE I UZUPEŁNIENIE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ SCHRONISKA 

PTTK NA HALI ORNAK ORAZ DOSTARCZENIE DREWNIANYCH ŁAW I 
POJEMNIKÓW NA ODPADY.” 

 
ZAWARTOŚĆ:      Dokumentacja techniczno – projektowa wraz ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót.  
 

Przedmiotem zadania jest wykonanie zagospodarowania terenu poprzez wykonanie i 
uzupełnienie utwardzenia terenu wokół schroniska PTTK na Hali Ornak oraz dostarczenie drewnianych 
ław i pojemników na odpady.  

Teren przeznaczony pod wykonanie nowej nawierzchni posiada powierzchnię około 626m2 i 
podzielony jest na pięć odrębnych elementów, które zaznaczone są na załączniku nr 1 do specyfikacji. 

 
 1. Wykonanie nawierzchni żwirowej na placu głównym przy schronisku – powierzchnia około 
536,5m2. 

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie pełnego zakresu prac związanych z ułożeniem nowej 
nawierzchni z naturalnego grysu wapiennego o fakturze i kolorze  identycznym z naturalnym kamieniem 
występującym w otoczeniu schroniska oraz belek oporowych wokół tej nawierzchni, włącznie z pracami 
przygotowawczymi, tymczasowym zdemontowaniem istniejących urządzeń i elementów małej 
architektury wokół schroniska i ponownym ich zamontowaniem po wykonaniu zadania, oraz 
zamontowaniem nowych koszy i ław.  

Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną, a ułożenie nawierzchni z grysu 
kamiennego poprzedzić mają etapy: korytowania, wykonania obrzeży, warstwy odsączającej oraz 
usypania wierzchniej warstwy z kamienia wapiennego. 

Korytowanie polegać ma na usunięciu humusu i gruntu rodzimego do głębokości od 15 do 
20cm, w zależności od potrzeb w danym miejscu. Następnie wokół całej powierzchni przeznaczonej pod 
nawierzchnię należy wykonać obrzeża. Od strony zachodniej na długości ok. 25 mb obrzeża wykonane 
mają być z kamienia naturalnego. Na pozostałych stronach obrzeże ma być wykonane w formie 
„krawężnika drewnianego”. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy odsączającej, której grubość ma 
wynosić około 10cm i wykonana ma zostać z kruszywa wapiennego o średniej średnicy ziarna większej 
niż w warstwie wierzchniej. Warstwę odsączającą należy odpowiednio zagęścić materiałem naturalnym 
dostępnym w danym miejscu (glina, piasek). Na tak przygotowany podkład nanieść warstwę wierzchnią 
z naturalnego kamienia wapiennego o fakturze takiej jak kamienie naturalne w otoczeniu schroniska. 
Średnica ziaren wahać się powinna       w granicach 2 – 20mm, warstwa wierzchnia ma mieć grubość 
około 5 - 7cm. 

 
2. Odwodnienia dojścia do schroniska o powierzchni 19,3m2 – wykonane mają zostać w formie 

koryta kamiennego, profilowanego układanym na sucho i klinowanym żwirem o gramaturze 0-23mm. 
Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną, a ułożenie nawierzchni poprzedzić 
mają etapy: korytowania, ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 
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Kamień użyty do wykonywania zadania ma być kamieniem miejscowym, lub posiadać fakturę i kolor 
identyczny jak kamień miejscowy. 

 
3. Wejście główne, powierzchnia elementu 16,2m2 – ułożenie kamienia miejscowego na 

zaprawie cementowej, po wcześniejszym rozebraniu 23,2m2 powierzchni starej posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej. 

 
4. Plac gospodarczy, powierzchnia 31,84m2 – wykonanie placu w formie chodnika z kamienia 

miejscowego układanego na sucho i klinowanym żwirem o gramaturze 0 – 23mm. Wykonawca ma 
wykonać zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną, a ułożenie nawierzchni poprzedzić mają etapy: 
korytowania, ręcznego profilowania    i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

 
5. Dojście gospodarcze, powierzchnia 22,1m2 – wykonanie dojścia w formie chodnika z 

kamienia miejscowego układanego na sucho i klinowanym żwirem o gramaturze 0-23mm. Wykonawca 
ma wykonać zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną,   a ułożenie nawierzchni poprzedzić mają etapy: 
korytowania, ręcznego profilowania    i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

 
Równolegle do wykonywania utwardzenia terenu wykonawca zobowiązany jest do wykonania, 

dostarczenia i zamontowania we wskazanym miejscu 10 (dziesięć) ław i 2 (dwa) zestawów koszy na 
odpady. Ławy mają być wykonane z półpłazów drewnianych w stylu góralskim. Kosze na odpady mają 
zostać wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji i przedstawiać podział segregowanych 
odpadów na plastik, metal, papier i „reszta”. 

Dostarczane do schroniska materiały wykonane z drewna, czyli ławy i inne, mają zostać pokryte 
olejami konserwującymi. W pierwszej kolejności należy pokryć drewniane połacie olejem podstawowym 
mającym na celu nadanie żądanej barwy oraz odporności drewna na zniszczenia, po tym etapie należy 
ponownie pokryć połacie drewniane olejem konserwującym, którego zadaniem jest utrwalenie 
uzyskanych parametrów drewna. Oleje mają posiadać skład oparty na bazie olejów mineralnych (oleju 
lnianego i podobnych) oraz modyfikowanych, naturalnych żywic, mają także zawierać filtr promieni UV 
oraz być ze sobą kompatybilne. Mają również posiadać następujące właściwości fizyczne i chemiczne: 

1. Stan fizyczny:    ciecz. 
2. Klasa ogniowa:   nie niższa niż B-s1,d0.  
3. Temperatura zapłonu:   Tygiel zamknięty > 60ºC. 
4. Temperatura wrzenia:   > 200 ºC. 
5. Gęstość pary:   >1 (Powietrze = 1). 
6. Lepkość: `   Kinematyczna (40 ºC: > 0,07cm2/s). 
7. Gęstość względna (kg/L):  <1. 
 
Całość robót budowlanych ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

zapewniać pracę, warunki użytkowania oraz bezpieczeństwa dla turystów i pracowników zgodne z 
wymogami BHP. W związku z wykonywaniem prac na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
wykonawca winien jest uzgodnić  w Tatrzańskim Parku Narodowym całość wykonywanych robót oraz 
zachowywać najwyższe standardy ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca przed podjęciem prac 
winien jest dokonać wizji lokalnej w celu sprawdzenia i zaplanowania wszelkich niezbędnych prac do 
wykonania niniejszego zadania. 

 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – mapa terenu z zaznaczoną powierzchnią pod nową nawierzchnię. 
2. Załącznik nr 2 – projekt koszy na śmieci z opisem. 
 


