SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH BUDYNKU URZĘDU POCZTY w CZĘSTOCHOWIE,
przy ul. ORZECHOWSKIEGO 7
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Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące środków transportu
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Odbiór i rozliczenie robót
Powołane oraz związane dokumenty: normy, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne

1.

Wstęp

1.1. Wymagania ogólne
1.1.1.
-

Obowiązki inwestora

Przekazanie placu budowy – Zamawiający przekazuje plac budowy w czasie określonym w
umowie.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – inwestor powołuje inspektora nadzoru
inwestorskiego posiadającego potwierdzone kwalifikacje zawodowe.
Zawiadomienie właściwych organów – na co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do
prowadzenia robót budowlanych Zamawiający zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

1.1.2.

Obowiązki Wykonawcy

-

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami BHP.
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności : paliwem,
olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.
C) Możliwością powstania pożaru
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
- Nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
- Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.
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-

-

Unikać uszkodzeń lub powodowania uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działań
wykonawcy lub jego podwykonawców.
Zachować odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiorników, cieków wodnych, powietrza pyłami i gazami, hałasem lub możliwością powstania
pożaru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.2. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 póz. 401). 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, w szczególności
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147 póz. 1229). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych .
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 realizacji robót
albo przez personel wykonawcy..

1.4 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych remontowych budynku Urzędu Poczty w Częstochowie przy ul.
Orzechowskiego 7.

1.5 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.

1.6 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót
budowlanych określonych w punkcie 1.4 w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem
robót .
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1.7 Organizacja i harmonogram robót

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty w
szczególności konieczność wykonywania robót bez przerywania pracy Urzędu.
1.8 Nazwy i kody
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia materiałów składowanych
tymczasowo, do czasu ich użycia, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, z zachowaniem
ich jakości i właściwości do robót oraz dostępności do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
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 spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
.
4. Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych
materiałów.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót,
projektem organizacji robót, niniejszą STWiOR, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze
robót, a także w normach . Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot, w takiej sytuacji,
ponosi Wykonawca
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5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE / DEMONTAŻOWE
W zakres robót wchodzą:
Wykucie z muru witryn okiennych (w kształcie ogrodu zimowego)
Demontaż zniszczonych obróbek blacharskich
Demontaż wraz z oczyszczeniem podłoża i wyrównaniem krawędzi zniszczonego
docieplenia elewacyjnego
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
5.1.2 Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
5.1.3 Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
5.1.4 Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5.1.5 Wykonanie robót
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
zabezpieczyć instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące
uzbrojenie, znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac przed uszkodzeniem.
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 póz. 401).
Rozbiórka / demontaż zniszczonych wityn, elementów docieplenia .
Zniszczone i nie nadające się do dalszego użytku witryny, elementy docieplenia rozebrać
ręcznie. Uzyskany materiał składować. Całość wywieźć na wysypisko i zutylizować.
Kontrola jakości robót
Zalecane jest, aby Wykonawca uzgodnił z Zamawiającym zakres i termin rozbiórek.

5.2. WYMIANA WITRYN OKIENNYCH
Dokonać wymiany zewnętrznych witryn okiennych.
a) Po zdemontowaniu witryn okiennych zamontować nowe witryny aluminiowe samonośne
(w kształcie ogrodu zimowego) i oszklić szybą zespoloną bezpieczną 1 komorową
6,4+16+6 - witryny częściowo uchylne zgodnie ze schematem (Zał. nr. 1)
UWAGA:
Witryny okienne w systemie FASADOWYM 50N w kolorze srebrnym nr RAL 9006, 9007
nie gorsze niż FASADA YAVAL SYSTEM 50N
b) Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej
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c) Otynkować węgarki i uzupełnić ocieplenie budynku wraz z tynkiem strukturalnym
d) Ściany pomalować farbą emulsyjną

5.3. ROBOTY TYNKARSKIE – SUCHE TYNKI Z PŁYT GK.

Częściowa wymiana zniszczonych okładzin po wyrównaniu krawędzi, ich fazowaniu i oczyszczeniu
podłoża. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą
papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

5.4. ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI EMULSYJNYMI I FTALOWYMI.

Malowane będą tynki zewnętrzne (elewacja) i wewnętrzne pomieszczeń biurowych i eksploatacyjnych
farbą emulsyjną w kolorach pastelowych, oraz elementy betonowe (parapety wewnętrzne) i drewniane
(drzwi płycinowe) farbą ftalową dwukrotnie.
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma
być położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem.
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych
należy ściśle przestrzegać przepisów bhp.
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie
wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla;
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury i powierzchni.
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a
Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym
odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego
malowania przy malowaniu uproszczonym).
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepności oraz być odporne na wycieranie i
wsiąkliwość. (Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem
np. nożem, powłoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego
podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie jest możliwe tylko przy
jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego.)
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne.
Roboty powinny odpowiadać normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.5. NAPRAWA DOCIEPLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Dokonać punktowej naprawy zniszczonego docieplenia zewnętrznego
a) Dokonać demontażu zniszczonego docieplenia z oczyszczeniem podłoża.
b) Krawędzie izolacji wyrównać.
c) Uzupełnić ubytki styropianu.
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c) Wtopić siatkę podtynkową
d) Przygotować powierzchnię tynku poprzez gruntowanie
e) Wykonać wyprawę elewacyjną z tynku akrylowego w kolorach pastelowych

6. Odbiór i rozliczenie robót
6.1 Odbiór robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
pisemnym zgłoszeniem do
Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
odbiorowych. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z umową i przedmiarem robót.
Dokumenty do odbioru :

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

6.2. Rozliczenie
Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie tzw. ”Kosztorysu zamiennego”
sporządzonego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót przy zachowaniu cen
jednostkowych i pozostałych składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym.
7. Powołane oraz związane dokumenty: normy, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz.690)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 47 poz. 401 ).
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz .U.
Nr 113/98 póz. 728)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie
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wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 póz. 673)
-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). PN-B-20130:1999

UWAGA:
Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia powyższych prac remontowych, Program
Funkcjonalno - Użytkowy pomieszczeń nie ulega zmianie.
Opracował: mgr inż. Sł. Twardowski
tel. 034/ 37 70 446
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