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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Św. Józefa 30
Remont pomieszczeń biurowych

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
A.
B.

Ogólna Specyfikacja Techniczna
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

SST – 1 CPV 45262522-6 Roboty murowe
SST – 2 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST – 3 CPV 45432111-5 Układanie wykładzin elastyczn ych
SST – 4 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
SST – 5 CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne wewnętrzne

3

A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP
1.1.Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.1.Nazwa przedsięwzięcia
Przebudowa pomieszczeń biurowych
1.1.2.LokaIizacja przedsięwzięcia
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik ul. Św. Józefa 30
1.1.3.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiający Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP
- Wykonawca
(zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)
1. 4. Finansowanie inwestycji:
- budŜet RCEZ CKUoP
1.2.Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy remoncie pomieszczeń biurowych..
1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4.Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo
w przedmiarach robót.
Wymagania ogólne naleŜy zrozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
1.5.0gólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy Plac Budowy wraz
z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.
1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (moŜliwość dojazdu do
posesji) oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej
zapłacie.
Roboty będą prowadzone w czynn ym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia
robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu.
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1.5.3.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 wykończenia robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
- unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek.
1.5.4.Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, łącznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5.0chrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.6.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜenia osi
pojazdów przy transporcie materiałów na i z terenu robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Prace naleŜy przeprowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania
robotami. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z w ypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie
materiały oraz urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty
odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
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odbioru końcowego.
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane prze z 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 wytyczn ych podczas prowadzenia robót.
2.Materiały
2.1. Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie
ustalono Polskiej Normy,
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.
2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach moŜna zastąpić
równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań
wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru i nie moŜe być później zamieniany.
3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do w ykonania robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi uŜytkownika.
4.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie
robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien równieŜ dysponować
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sprawnymi, rezerwowymi środkami transportu umoŜliwiającymi prowadzenie robót
w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesienie do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wykonawca usuwać będzie na bieŜąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5.Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST,
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczon ym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
6.Kontrola i jakość robót
6.1 .Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie,
wszystkie urządzenia i przyrząd y niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty w ykonano zgodnie z w ymaganiami i normami.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi
Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca
przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.
6.3.Dokumenty do budowy
1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót.
2. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ:
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- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenia zamawiającego.
7. Odbiór robót
7.1 .Odbiór robót zanikowych
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które
w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia
zaawansowania robót, w przypadku rozliczenia robót fakturami częściowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.
7.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,
ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej.
Odbiorą końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru
końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu
oraz robót uzupełniających. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość
wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od
wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z
umową.
7.4.Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego
określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający moŜe dokonać przeglądu
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gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.
7.5.Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół
Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów,
- atesty i świadectwa badań materiałów,
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
8.Podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej (przedmiarach).
9. Przepisy związane

-

-

-

-

9.1 .Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
9.2.Obowiązujące w Polsce przepisy, w tym szczególnie:
- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pó źniejszymi zmianami,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego,
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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B. SZCZEGÓŁOW E SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty poprzedzające i uzupełniające naleŜące do obowiązków Wykonawcy:
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania
niezbędnych materiałów, ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu
z administratorem placówki,
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod
nadzorem osób upowaŜnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą
posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe do wykonywanych przez siebie robót, a
takŜe zostać przeszkoleni przez Kierownika robót w zakresie prowadzonych robót pod
kątem BHP.
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SST – 1
ROBOTY MUROWE
KOD CPV: 45262522-6
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące realizacji robót rozbiórkowych, murowych przewidzianych do wykonania
w ramach robót budowlanych.
1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- skucie ściany murowanej,
- przygotowanie zaprawy murarskiej,
- obróbka otworów na nowe drzwi.
1.4.0kreślenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i specyfikacją techniczną pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót w Specyfikacji Technicznej . Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z w ykonaniem elementów murowanych
z drobnowymiarowych elementów ceramicznych na zaprawach tradycyjnych oraz
wszystkie prace pomocnicze.

2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podane są w Specyfice
Technicznej.
2.2.Zaprawa murarska:
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z w ymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane
mechanicznie. Poszczególne rodzaje zapraw powinny być zu Ŝyte w ciągu:
- zaprawa cementowa - 2 godziny,
- zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonania robót murowych naleŜy stosować piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla pisaku powinny być zgodne z
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obowiązującą normą państwową. Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement
portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych marki 25 lub 35 oraz cement murarski
marki 15, stosowane do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być
uzasadnione technicznie.
3.Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej w pkt. 3.
3.2.Sprzęt niezbędny o w ykonania robót
Zastosowane rodzaje sprzętu i maszyn uŜywanych do robót murowanych powinny
odpowiadać wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP
obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacji umowy.
4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej w pkt. 4.
4.2.Transport materiałów
Materiały wymagane do wykonania robót murowych naleŜy transportować środkami
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacji umowy.
Cegła a takŜe zaprawy murarskie gotowe powinny być transportowane w sposób
uniemoŜliwiający ich uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie.
5.Wykonanie robót
5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej
w pkt. 5. Do skucia części murów z cegły naleŜy u Ŝyć sprzętów omówionych w pkt. 3
Specyfikacji Technicznej. Obróbka otworów drzwiowych polega na uzupełnieniu luk
pomiędzy ościeŜnicą, a murem, zaprawą cementowo-wapienną. Wypełnienia powinny
tworzyć jedną, równą powierzchnię z pozostałą częścią ściany tak, aby po nałoŜeniu
warstwy farby nie ujawniała się struktura nowej części tynku.
6.KontroIa jakości robót
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej w
pkt. 6.
6.2.KontroIa jakości wyrobów ściennych i zapraw
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem
jakości.
7.Odbiór robót
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej w pkt. 7.
Podstawą dokonywania pomiarów określających zakres prac wykonywanych w
ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.
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7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami stosowanymi przy w ykonywaniu robót murowych są:
2
1 m powierzchni ściany mierzona jako iloczyn długości i szerokości z odliczeniem
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, 8. Odbiór robót i podstawy płatności
8.1.Ogólne zasady płatności przedstawiono w części ogólnej Specyfikacji Technicznej w
pkt. 8.
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SST – 2
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV: 45442100-8
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie robót malarskich, zgodnie z przedmiarem robót:
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów
- malowanie farbami olejnymi stolarki okiennej
- malowanie farbami ftalowymi grzejników Ŝebrowych
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z przedmiarami robót SST, poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiały
2.1 .Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone
jest uŜyci wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.Farby gotowe
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i świadectwach ich dopuszczenia prze z ITB.
3.Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy u Ŝyciu pędzli.
4.Transport
Farby naleŜy

transportować

zgodnie
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przepisami

obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.
5.Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ
+5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń
ogrzewczych. Gruntowne i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i
urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
6.Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoŜa,
dokładności wykonania malowania (wygląd zewnętrzny, zgodności barw ze wzorcem),
dla farb olejnych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności, twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.
9.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.
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SST – 3
UKŁADANIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH
KOD CPV: 45432111-5
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania
robót związanych z wykonywaniem wierzchnich podłóg i posadzek
wykonywanych podczas budowy.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z w ykonaniem podłóg i posadzek.
1.4. Określenia podstawowe
Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, UŜytkową podłogi ułoŜoną na konstrukcji
podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania
mechanicznego.
PodłoŜe- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę UŜytkową
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami
Inspektora.
2. Materiały
-Wykładzina PCW lub TARKET - plastyczna wykładzina podłogowa, obiektowa, uŜytkowa,
wierzchnia z materiałów syntetyczn ych poliwinylowych z fakturą zewnętrzną uŜytkową
o duŜej odporności na ścieranie, faktura zewnętrzna jednolita lub z wzorem całkowitej
gr, 2-4 mm
3. Sprzęt
W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materiałów.
4. Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się
tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz w ymagania stawiane poszczególnym
materiałom przez producentów.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek
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Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego
wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów.
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podłogi od podłoŜa albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna
w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny
izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz
w miejscach styku róŜnych konstrukcji podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe naleŜy
wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niŜ
36 m2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia
o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu.
5.2. Wykonywanie podkładów
PodłoŜe na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej
lub odciąŜającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
W podkładzie cementowym powinny być w ykonane szczeliny dylatacyjne
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być w ykonane zgodnie z wymogami podanymi
w punkcie 5.1.
5.4. Wykonywanie posadzek
Wykładzina z PCW lub TARKET
Wykładzina z PCW lub TARKET przyklejana do podkładu niepalnego (beton, szlichta
cementowa, warstwy samopoziomujące) ze zgrzewaniem technologicznym na
połączeniach. Temperatura podłoŜa nie moŜe być mniejsza niŜ 10C, a wilgotność podłoŜa
nie większa niŜ 3%.Wykładzinę PCW układać zgodnie z wymogami i instrukcją
producenta. Listwy wykończeniowe i cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian
i posadzki na całej długości. Warstwa wierzchnia po ułoŜeniu powinna być oczyszczona
z zabrudzeń oraz zaciągnięta pastą podłogową lub innym środkiem dostępnym
do konserwacji podłóg i wykładzin i froterowana.
6. Kontrola jakości
6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny
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być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria.
6.2 Odbiory międzyfazowe
6.2.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych –
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/ po przygotowaniu podłoŜa pod izolację
b/ po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa
c/ sprawdzenie spadków podłoŜa i rozmieszczenie wpustów podłogowych
d/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem
e/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez rury
wpusty podłogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
6.2.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
a/ przygotowanie podłoŜa
b/ przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą
ochronną lub układaniem podkładu
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa
c/ sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostopadłości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki
Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub
cokołów; badania naleŜy wykonać przez oględziny
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin łącznie z
listwami wykończeniowymi .
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.
9.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.
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SST – 4
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
KOD CPV: 45421146-9
1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów
podwieszanych w budynku RCEZ.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych rastrowych i częściowo z płyt g-k.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z przedmiarami robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiały
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać, co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczon ych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robot
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia
do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot budowlanych), Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą
lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do w ykonania zadania muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych
dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na
zastosowanie materiałów przed ich wbudowaniem.
3.Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu
4.Transport
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej ST pkt. 4.
5.Wykonanie robót
Wykonanie robót w zakresie branŜy budowlanej obejmuje zainstalowanie sufitu
podwieszanego rastrowego o rozmiarze oczka 60x60cm i częściowo z płyt g-k. Szczegóły
wykonania, umiejscowienia i niezbędne wymiary znajdują się na rysunkach.
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6.KontroIa jakości robót
Ogólne zasady kontroli podano w części ogólnej ST pkt.6.
7. Obmiar robót
2
Jednostką obmiarową robót jest m
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.
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SST – 5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
KOD CPV: 45310000-3
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacyjnych oświetlenia podstawowego.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, w tym:
- uzupełnienie instalacji elektrycznej w biurach (natynkowo, w korytkach)
- montaŜ opraw oświetleniowych
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z przedmiarami robót SST, poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiały
Materiałami stosowanymi przy w ykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:
- przewody kabelkowe energetyczne w podwójnej izolacji
- puszki rozgałęźne
- oprawy oświetleniowe rastrowe i belki świetlówkowe
3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak teŜ
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp.
4.Transport
Transport wewnętrzny materiałów i urządzeń będzie odbywał się
wykorzystaniu wyznaczonych pomieszczeń i klatek schodowych.

przy

5.Wykonanie robót
- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii i miejsc montaŜu osprzętu
- Osadzanie kołków, dybli, śrub kotwiących, haczyków itp.
- Łuki rur sztywnych w ykonywać tylko przy u Ŝyciu gotowych kolanek
- MontaŜ korytek PC V
21

- MontaŜ puszek łączeniowych
- Przewody kabelkowe układane w korytkach
- MontaŜ opraw oświetleniowych
Oprawy oświetleniowe i inny sprzęt naleŜy montować do stropów wkrętami z
zabezpieczeniami antykorozyjnymi na kołkach rozporowych, plastykowych. Przed
zamocowaniem opraw sprawdzić ich działanie i prawidłowość połączeń. Źródła światła i
zapłonniki montować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Zapewnić równomierność
obciąŜenia faz linii zasilających zgodnie z projektem.
6.Kontrola jakości
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót
przy montaŜu instalacji elektryczn ych oświetlenia.
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
8.Odbiór robót
W trakcie odbioru robót instalacji elektrycznej naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i
oprze wodowania,
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli oraz ciągłości
przewodów ochronnych,
- certyfikaty na urządzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-rozruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych
urządzeń elektryczn ych
9.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.
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Rybnik, 09.06.2009

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Św. Józefa 30
Malowanie tynków wewnętrznych i wymiana drzwi

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
A.
B.

Ogólna Specyfikacja Techniczna
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

SST – 1: CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST – 2: CPV 45421100-5 Wymiana drzwi
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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP
1.1.Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.1.Nazwa przedsięwzięcia
Malowanie tynków wewnętrznych z przygotowaniem podłoŜa i wymiana drzwi.
1.1.2.Lokalizacja przedsięwzięcia
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik ul. Św. Józefa 30
1.1.3.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiający Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP
- Wykonawca
(zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)
1. 4. Finansowanie inwestycji:
- budŜet RCEZ CKUoP
1.2.Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy odmalowaniu tynków wewnętrznych i wymianie drzwi.
1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4.Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo
w przedmiarach robót.
Wymagania ogólne naleŜy zrozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
1.5.0gólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy Plac Budowy wraz
z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.
1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (moŜliwość dojazdu do
posesji) oraz do zabe zpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej
zapłacie.
Roboty będą prowadzone w czynn ym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia
robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu.
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1.5.3.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 wykończenia robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
- unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek.
1.5.4.Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, łącznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5.0chrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.6.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜenia osi
pojazdów przy transporcie materiałów na i z terenu robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Prace naleŜy przeprowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania
robotami. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z w ypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie
materiały oraz urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty
odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
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odbioru końcowego.
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane prze z 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 wytyczn ych podczas prowadzenia robót.
2.Materiały
2.1. Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie
ustalono Polskiej Normy,
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.
2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach moŜna zastąpić
równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań
wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru i nie moŜe być później zamieniany.
3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do w ykonania robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi uŜytkownika.
4.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie
robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien równieŜ dysponować
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sprawnymi, rezerwowymi środkami transportu umoŜliwiającymi prowadzenie robót
w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesienie do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wykonawca usuwać będzie na bieŜąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5.Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST,
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczon ym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
6.Kontrola i jakość robót
6.1 .Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie,
wszystkie urządzenia i przyrząd y niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty w ykonano zgodnie z w ymaganiami i normami.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi
Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca
przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.
6.3.Dokumenty do budowy
1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót.
2. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ:
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- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenia zamawiającego.
7. Odbiór robót
7.1 .Odbiór robót zanikowych
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które
w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia
zaawansowania robót, w przypadku rozliczenia robót fakturami częściowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.
7.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,
ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej.
Odbiorą końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru
końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu
oraz robót uzupełniających. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość
wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od
wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z
umową.
7.4.Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego
określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający moŜe dokonać przeglądu
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gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.
7.5.Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół
Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów,
- atesty i świadectwa badań materiałów,
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
8.Podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej (przedmiarach).
9. Przepisy związane

-

-

-

-

9.1 .Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
9.2.Obowiązujące w Polsce przepisy, w tym szczególnie:
- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pó źniejszymi zmianami,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego,
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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B. SZCZEGÓŁOW E SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty poprzedzające i uzupełniające naleŜące do obowiązków Wykonawcy:
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania
niezbędnych materiałów, ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu
z administratorem placówki,
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod
nadzorem osób upowaŜnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą
posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe do wykonywanych przez siebie robót,
a takŜe zostać przeszkoleni przez Kierownika robót w zakresie prowadzonych robót pod
kątem BHP.
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SST - 1
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV: 45442100-8
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie robót malarskich, zgodnie z przedmiarem robót:
- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian, sufitów oraz drzwi.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z przedmiarami robót SST, poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiały
2.1 .Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone
jest uŜyci wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.Farby gotowe
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i świadectwach ich dopuszczenia prze z ITB.
3.Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy u Ŝyciu pędzli lub wałków malarskich.
4.Transport
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252
obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.

i

przepisami

5.Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ
+5°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po usunięciu
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usterek na stropach i tynkach oraz po wcześniejszym usunięciu starej warstwy farby.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
6.Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoŜa,
dokładności wykonania malowania (wygląd zewnętrzny, zgodności barw ze wzorcem),
dla farb olejnych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności, twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.
9.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.
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SST - 2
WYMIANA DRZWI
KOD CPV: 45421100-5
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
mających na celu wymianę drzwi zewnętrzn ych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na aluminiowe.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z przedmiarami robót SST, poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne”, pkt.5.
2.2. Stosowane materiały.
Materiałami stosowanymi do wykonania robot są:
• drzwi z kształtowników aluminiowych wyposaŜone w samozamykacz i
pochwyt,profil ciepły, szyba VSG
• kotwy stalowe
• kołki rozporowe
• pianka poliuretanowa
• sucha zaprawa szpachlowa
• gips szpachlowy
• piasek do zapraw
• cement portlandzki 25 z dodatkami
• wapno hydratyzowane
• piasek
3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
3.2. Sprzęt stosowany.
• środki transportu
• drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót
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4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”,
pkt.4.
4.2. Wybór środków transportu.
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykon ywaniu robót budowlanych. Wykonawca powinien dokonać
montaŜu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów,
dostarczoną przez ka Ŝdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej osadzić w otworach
po zdemontowanej stolarce. Stolarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z
wymaganiami określonymi w normach. Okucia powinny być tak przymocowane, aby
zapewniły skrzydłom naleŜyte d ziałanie zgodne z ich prze znaczeniem.
5.2. Warunki wykonania robót.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
Część I Roboty ogólnobudowlane MB i PMB ITB warszawa 1977, wyd. II.
6.Kontrola jakości
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wymiany drzwi powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i
ITB Warszawa 1977 wyd.II.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
• Sprawdzenie materiałów
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
• Sprawdzenie trwałości połączeń
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz
funkcjonowania okuć
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród.
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.
9.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.
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