SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont UP Ustroń, ul. Ignacego Daszyńskiego 33, 43-450 Ustroń

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót odnosi się do poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru remontu UP Ustroń,
ul. Ignacego Daszyńskiego 33, 43-450 Ustroń
STW i OR uwzględniają normy państwowe, instrukcje oraz przepisy wykonawcze dla poszczególnych rodzajów robót.

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność
z kosztorysem ofertowym i poleceniami Inwestora.
1.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.2.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz wszelkie inne środki do ochrony robót.
Obiekt w trakcie realizacji robót będzie czynny. Wszystkie prace związane z remontem powinny zostać zorganizowane w taki sposób, aby nie utrudniać pracy personelu. Część prac możliwa będzie do wykonania w dni ustawowo wolne od pracy.
Teren na którym prowadzone będą prace budowlane powinien być oznaczony,
Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby zapewnić utrzymanie
czystości.
1.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.2.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat re-

alizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.2.5 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.
1.2.6 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.
2. MATERIAŁY
2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-

woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
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 Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 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 niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

5.2 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony 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.

5.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie, spełniają wymogi ST
6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Księga Obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a)

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)

odbiór częściowy,

c)

odbiór ostateczny,

d)

odbiór pogwarancyjny.

7.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami oraz księgę obmiarów wykonanych robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

II. REMONT OGRODZENIA
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem ogrodzenia z paneli systemowych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w Specyfikacji obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i odbiorem robót związanych z montażem ogrodzenia z paneli systemowych .
1.3 Roboty poprzedzające i związane
- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów
z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na
teren prowadzenia robót przez osoby trzecie.
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki
Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy
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muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót.
Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2.1. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu z pionowych elementów stalowych należy oczyścić, zagruntować
farbą podkładową, a następnie odmalować farbą nawierzchniową. Do malowania

można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.
Kolor farby ciemny brąz lub czarny.
Stary cokół betonowy zostanie odnowiony. Usunięte zostaną rysy i pęknięcia, następnie zostanie on oczyszczony, zasiatkowany i odmalowany farbą emulsyjną.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano na wstępie niniejszej Specyfikacji.

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez
Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.1. Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie

robót.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o
ruchu drogowym.

5.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano wstępie niniejszej Specyfikacji

5.1.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

5.1.2. Odbiór techniczny robót
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami technicznymi. Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność zastosowanych
materiałów ze specyfikacją.
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć przy odbiorze następujące dokumenty:
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

III. REMONT ŚCIAN, ROBOTY MALARSKIE, WYMIANA OSZKLENIA
1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z remontem ścian, w tym wykonaniu iniekcji ciekłokrystalicznej
oraz odmalowania pomieszczeń biurowych i socjalnych.
1.2.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.3.

Zakres robót objętych

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
- usunięcie zawilgoconych tynków wewnętrznych,
- zabezpieczenie ścian poprzez zastosowanie iniekcji ciekłokrystalicznej wg technologii firmy Remmers,
- uzupełnienie tynków produkty firmy Remmers,
- wymiana pękniętych wkładów hermetycznych,
- odmalowanie stolarki okiennej,
- odmalowanie powierzchni ścian oraz sufitów - kolor gołębi - bardzo jasny szary Dulux Neutral 102 0NN 72/000,
- roboty towarzyszące i porządkowe.
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z:
- specyfikacją ST Wymagania ogólne,
- uzgodnieniami i poleceniami inspektora nadzoru,
- Prawem Budowlanym,
2.

Materiały

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami i warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji ST.
Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o proponowanych źródłach
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.
W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca
powinien przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez

zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały. wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
2.1.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez inspektora
nadzoru.
2.2.

Składowanie materiałów na budowie

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3.

Sprzęt

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji : Warunki ogólne.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji
oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać zgodnie z Przepisami
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien
być utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i
przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.
4. Transport
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu
należy zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośred-

nio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.
5. Wykonywanie robót
5.1.

Ogólne warunki wykonywania robót

Przedwykonanieminiekcjiprzeciwwilgocipodciąganejkapilarnienależywy
konaćbadaniawstępne obiektu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania kierownikowi budowy zgodności dostarczonych materiałów i
realizacji robót z wytycznymi zamawiającego. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji
inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru.
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z wytycznymi zamawiającego.
7. Obmiar robót
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych materiałów.
Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z kosztorysem w celu określenia ewentualnych rozbieżności.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych.
Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy.

8.2. Zasady odbioru końcowego robót
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów
jak również wykonania prac zgodnie z wymaganiami zamawiającego, uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zbigniew Figiński
Inspektor nadzoru
Dział Inwestycji i Remontów
Pion Infrastruktury w Katowicach
tel.(32) 43 95 336, 502 013 286

