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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-00.00 – Wymagania ogólne

L. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych remontem pomieszczeń UP Żory 1 przy ul. Wodzisławskiej 1, 44-240 Żory. Specyfikacja stanowi
dokument pomocniczy przy zlecaniu robót budowlanych oraz przy ich rozliczaniu. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych
koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.1 Planowany zakres robót budowlanych :
- demontaż instalacji elektrycznej i teletechnicznych (alarm, telefony, sieć informatyczna)
- demontaż skrytek pocztowych, zamurowanie otworu, uzupełnienie tynków,
- wykucie ościeżnic drzwiowych, rozbiórka istniejącej podestów, ścianek działowych i zabudowy na sali
obsługi klientów,
- uzupełnienie płytek w posadzkach w miejscach po zdemontowanych podestach,
- uzupełnienie płyt w suficie systemowym,
- demontaż reklam,
- naprawy ścian po zdemontowanych elementach,
- malowanie pomieszczeń,
- demontaż klimatyzatorów,
- wywóz i utylizacja gruzu i zdemontowanego wyposażenia,
- wyczyszczenie posadzek i posprzątanie pomieszczeń.

1.2 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i
umową.
- stosowania materiałów zgodnych z przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.
- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. MATERIAŁY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.
Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych
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wymagań nie mogą być zastosowane.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i
zawartą w dalszej części opracowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą
dotyczyć w szczególności:
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.
7. OBMIAR ROBÓT
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według
faktycznego zakresu ich wykonania.
Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót
jakich dotyczy.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady
określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach
Nakładów Pracy (KNRy) .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:
a) odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Dotyczy to robót związanych z instalacją elektryczną, przygotowaniem podłoża pod tynki, podłogi,
glazurę podłogową.
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b) odbiór końcowy
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich
robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót .
Ceny jednostkowe robót będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy;
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności
wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia (roboty dodatkowe) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w
ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia
dodatkowego na podstawie odrębnej umowy.
Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania
zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy.
Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót,
sporządzony w oparciu o dokumenty protokółów konieczności, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie
wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu zachodniopomorskiego publikowane
w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie
ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowaną ilość materiału.
Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury
powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na
przedmiotowym zadaniu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz.
1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami).
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401 z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
i instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń UP Żory 1 przy ul. Wodzisławskiej 1, 44-240

Żory
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie n/w robót występujących w obiekcie:
- demontaż instalacji elektrycznej i teletechnicznych (alarm, telefony, sieć informatyczna)
- demontaż skrytek pocztowych, zamurowanie otworu, uzupełnienie tynków,
- wykucie ościeżnic drzwiowych, rozbiórka istniejącej podestów, ścianek działowych i zabudowy na sali
obsługi klientów,
- uzupełnienie płytek w posadzkach w miejscach po zdemontowanych podestach,
- uzupełnienie płyt w suficie systemowym,
- demontaż reklam,
- naprawy ścian po zdemontowanych elementach,
- malowanie pomieszczeń,
- demontaż klimatyzatorów,
- wywóz i utylizacja gruzu i zdemontowanego wyposażenia,
- wyczyszczenie posadzek i posprzątanie pomieszczeń.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
Zgodnie z poniższym opisem oraz w przedmiarach.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć
przed wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykończenie ścian

Ściany wewnętrzne należy przygotować pod nałożenie powłoki malarskiej.
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Kolorystyka według Księgi Standardów Poczty Polskiej - jakiekolwiek zamienniki należy przedstawić do
akceptacji.
W pomieszczeniach przewidziano następujące materiały:
 F1 - kolor jasny szary np.: DULUX 102 0nn72/000 lub
Malowanie farbami akrylowymi - 2x półmatowa, wodorozcieńczalna farba na bazie żywicy akrylowej.
Powierzchnia: półmat; Podkład: wodorozcieńczalna, matowa farba podkładowa, na bazie żywicy
kopolimerowej.
Uwagi wykonawcze: Postępować ściśle według zaleceń i instrukcji producenta. Przy malowaniu ścian
niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki
okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczenie tych krawędzi taśmą klejącą.
Malowanie farbami do pomieszczeń mokrych - 2x wodorozcieńczalna farba emulsyjna na bazie żywicy
kopolimerowo - akrylowej; System: zmywalna; Powierzchnia: półpołysk
Zmywalność: ponad 15000 cykli
Podkład: wodorozcieńczalną farbą podkładową na bazie żywicy kopolimerowej - przeznaczoną do
gruntowania ścian i sufitów w tzw. pomieszczeniach "mokrych"
Uwagi wykonawcze: Postępować ściśle według zaleceń i instrukcji producenta. Przy malowaniu ścian
niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki
okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczenie tych krawędzi taśmą klejącą.
5.2. Posadzki
Zaprawa klejowa - gr. ok. 5mm wodoodporna dostosowana do wielkości płyt i rodzaju podłoża. Klejenie
i przygotowywanie podłoży - wg. instrukcji producenta.
Posadzka na sali obsługi klienta - komunikacji: płytki gresowe, podłogowe, w kolorze istniejących,
w masie o odporności na ścieranie 5 (wg pn-en-iso 10545-7), antypoślizgowość min R9- np.: format
30x30cm, z fugą 1,5mm w kolorze zbliżonym do gresu.
Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny
przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji
wymiarowych; Spoiny wykonać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze
sobą z tolerancją +/- 0.2 szerokości spoiny.
Fuga: minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwały, jednorodny - w kolorze płyt
gresowych. Kolor do akceptacji Inspektora nadzoru.

PRZEPISY ZWIĄZANE
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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