SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zadania:
Remont Urzędu Pocztowego w Iwaniskach

Adres:
Ul. Rynek 1, 27-570 Iwaniska

Inwestor:

POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
20-900 Lublin, ul. W. Moritza 2

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
a) Nazwa zadania.
Remont Urzędu Pocztowego w Iwaniskach
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach UP Iwaniska przy ul. Rynek 1. W zakres prac wchodzi:
− wymiana posadzek,
− demontaż boazerii,
− malowanie,
− dostosowanie lad.
c) Informacje o terenie budowy.
− Zakresem prac objęte będą pomieszczenia przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach
− Pomieszczenia na czas remontu nie będą wyłączone z eksploatacji.
− Ze względu na to iż nad lokalem znajdują się mieszkania prace głośne (kucia, wiercenia itp.)
nie mogą rozpoczynać się przed godz. 9.00 oraz nie powinny być prowadzone po godzinie
17.00.
− Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej na terenie PI Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Lublinie, wszelkie prace pożarowo niebezpieczne będą ewidencjonowane zgodnie
z zapisami instrukcji, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w zajmowanych pomieszczeniach, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 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 przez
personel Wykonawcy lub w czasie realizacji robót,
− 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 odpowiednia odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
− Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez
Inwestora.
− Wykonawca na własny koszt wywiezie gruz.
− Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przenoszenie lub przesuwanie mebli, które będą przeszkadzały w pracach remontowych.
− Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez
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cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
d) Nazwy i kody robót budowlanych wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.
45453000-7 −

Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 −

Roboty malarskie

45450000-6 −

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadać stosowne dokumenty (atest urzędowy, aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności z PN.).Wszystkie zastosowane urządzenia musza posiadać certyfikat spełniania norm
bezpieczeństwa - oznaczenie CE.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały lub
urządzenia , wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inwestora, do czasu ich wykorzystania.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Zakres i rodzaj prac nie wymaga zastosowania specjalistycznych środków transportu. 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.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne do realizacji zadania materiały. Prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami producentów użytych materiałów budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlanej. W czasie prowadzenia robót zwrócić należy szczególną uwagę na
zachowanie warunków BHP na placu budowy. Gruz powstały w czasie prowadzenia prac
Wykonawca będzie gromadził w miejscu wskazanym przez Inwestora i sukcesywnie lecz nie
rzadziej niż raz w tygodniu usuwał na własny koszt z terenu budowy.

Remont posadzek:
- istniejące nawierzchnie z płytek gres oraz wykładzin PCV należy zerwać,
- luźną warstwę betonu należy skuć,
- oczyścić powierzchnię, zagruntować gruntem do gruntowania trudnych podłoży,
- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej (wygładzającej) do wyrównywania podkładów pod posadzki w zakresie od 4 do 50 mm,
- ponownie zagruntować i ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe wraz z cokołem,
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Roboty tynkarskie, malarskie
− zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową,
− zerwać istniejącą boazerię z płyty meblowej,
− oczyścić ściany, przeszpachlować nierówności, uzupełnić rysy,
− zagruntować,
− pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym lub jasno szarym,,
− stosować farby o dobrych właściwościach kryjących,
− przy malowaniu farbą na chłonnych podłożach stosować do gruntowania gruntownik zalecany przez producenta farby z dodatkiem farby tego samego rodzaju z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej,
− powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam, śladów pędzla i uszkodzeń,
− do wysokości 1,5m ściany korytarza pomalować lakierem lamperyjnym,
− drzwi wewnętrzne pomalować farbą olejną,
− powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze
wzorcem, bez smug i plam, śladów pędzla i uszkodzeń powłoki powinny mieć jednolity połysk,
− wszelkie elementy stalowe: kraty, itp. przed malowaniem oczyścić z warstw starej niezwiązanej farby,

Wymiana stolarki:
− istniejącą stolarkę drewnianą przeszkloną zdemontować,
− zamontować witrynę przeszkloną z drzwiami w kolorze białym z kratką wentylacyjną z dwoma zamkami kl. B i C.

Pozostałe:
− wykonać fartuch przy umywalce w pomieszczeniu WC,
− zdemontować istniejące lady wraz z istniejącą instalacją komputerową i elektryczną, jedną
ladę przenieść da sąsiadującego pomieszczenia, instalacja komputerowa i elektryczna pozostaje do późniejszego wykorzystania,
− po wykonaniu posadzki zamontować lady (dostarczy Zamawiający), zamontować drzwi z
płyty meblowej z zamkiem, pomalować płyty meblowe (ujednolicenie koloru - kolor szary),
dostosować instalację komputerową oraz elektryczną,
− w czasie wykonywania prac przewidziano drobne uzupełnienia okuć drzwiowych wkrętów
szyldów, zatyczek klamek itp.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 1645).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2015 poz. 1422).
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5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW
I ROBÓT BUDOWLANYCH
W każdej fazie wykonywania roboty powinny być oceniane przez kierownika budowy i odbierane przez inspektora nadzoru. Wszystkie badania i sprawdzenia powinny być wykonane
zgodnie z Polskimi Normami.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH
Obmiar robót musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Książka obmiarów musi być dostarczona do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru w terminie
nie dłuższym niż siedem dni od daty odbioru robót.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - dotyczy prac, których wykonanie
można ocenić tylko na pewnym etapie robót-prace te zostaną zgłoszone inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę;
2. odbiorowi częściowemu - odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych
części robót, które mogą stanowić samodzielna całość i jako takie zostaną wymienione
w umownym zakresie zadania . Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze końcowym robót;
3. odbiorowi końcowemu - odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania całości zadania w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez
Inwestora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu realizacji
przedmiotu zamówienia oraz gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakończenia wykonywania robót objętych przedmiotem umowy i kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych.
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