SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zadania : Wymiana okien na budynku UP Barwice pl. Wolności 4
Lokalizacja: pl. Wolności 4 Barwice
Inwestor: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury ON w Szczecinie
Adres: 70-940 Szczecin, ul. Niepodległości 41/42
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych dotyczących Wymiana okien na budynku UP Barwice pl. Wolności 4
1.1 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2
1.2. Zakres przedmiotowy opracowania
Zakres jest zgodny z zakresem przedmiaru robót budowlach i obejmuje :
- roboty stolarskie
- roboty dekarskie
- roboty wykończeniowe
1.3 Organizacja robót , przekazanie placu budowy
1.3.1 Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże protokolarnie w terminie
ustalonym umową plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno
administracyjnymi oraz wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
1.3.2. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji
inwestycji , Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora, przekazanego razem z
placem budowy .
1.3.3. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego .
1.3.4. W związku z prowadzeniem robót na funkcjonującym obiekcie, roboty należy koordynować front robót.
1.3.5. Wykonawca jest zobowiązany do :
• uzgodnienia z Inwestorem sposobu i harmonogramu dostępu do poszczególnych pomieszczeń
• uzgodnienia o możliwości korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych .
1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej . W przypadku niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, a jej stan po naprawie powinien być nie gorszy
sin przed powstaniem uszkodzenia .
1.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dotyczących BHP oraz wykonania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane) i
przestrzegania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych
środków ochrony indywidualnej .
4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca będzie posiadał na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.
6. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar
wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i
materiałów niebezpiecznych .
.
1.6. Nazwa i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót
CPV 45453100-8 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie .
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano :
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
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właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92
poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr198 poz. 2041 z 2004 r.
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w
Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002)
c) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.
2004 r. Nr 198 poz. 2041)
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie Wykonawcy wyrobu, w którym
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi
normami. Oświadczenie dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w
Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
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 właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają
akceptacji Inspektora Nadzoru , powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy .
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania .
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót .
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
4.1.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji, jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną oraz programem zapewnienia jakości,
projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego .
4.1.2. Z uwagi na występowanie prac remontowo-konserwatorskich, a przede wszystkim rangę
wynikającą z zabytkowego charakteru budynku, jakość wszystkich robót musi być wykonywana w bardzo
wysokim standardzie .
4.1.3 Praca odbywać się będzie w obiekcie czynnym- Urząd Pocztowy , wykonawca ma tak realizować
swoje roboty, aby umożliwić normalne funkcjonowanie Urzędu
5. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji terenu budowy własnymi siłami i na własny koszt .
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakości
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST
6.2. Zasady kontroli jakości
• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót .
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów .
6.3. Dokumentacja budowy
• protokoły przekazania terenu budowy
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
• protokoły z narad i ustaleń
• korespondencja na budowie
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
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7.1odbiór częściowy
• dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania robót- polega na
finalnej ocenie jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne
• dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość- możliwość dokonania w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót
7.2 odbiór końcowy
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
• Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów , oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.
7.3 Odbiór ostateczny(pogwarancyjny)
• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym
• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
7.4 Dokumenty do odbioru końcowego :
7.4.1 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
7.4.2 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
• deklaracje dotyczące wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami wyszczególnionymi w pkt 2
7.4.3W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót .
7. 4.4Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja .

8. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz.71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

5

[9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości
kapilarnej.
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji
wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych
ceramicznych
PN-EN 1015-3:2000 i PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej
zaprawy
15.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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