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I.

WSTĘP

I.

WYMAGANIA OGÓLNE

1.

Nazwa zamówienia
Remont izolacji zewnętrznej i ścian piwnic, remont poddasza, wymiana instalacji
piorunochronnej w budynku FUP Kolbudy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 16, kod 83-047
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót jest
remont izolacji zewnętrznej ścian piwnic, remont poddasza, wymiana instalacji
piorunochronnej w budynku FUP Kolbudy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 16, ujęte w
przedmiarze robót i określone w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. które
to roboty zostaną wykonane w ramach niniejszego zamówienia.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy
zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań technicznych i
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą,
której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych.
Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o
obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.

2.

3.

4.

Zakres robót objętych ST
a) Roboty ziemne
b) Roboty rozbiórkowe
c) Remont Izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych
d) Remont ścian piwnic
e) Wymiana okien piwnicznych z oświetlaczami
f)

Wymiana podłogi z desek na poddaszu

g) Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów drewnianych poddasza (
więźba dachowa )
h) Wymiana instalacji piorunochronnej wraz naziemnej wraz z wymianą otoku

Uwaga: oraz inne prace wyżej nie wymienione, a ujęte w przedmiarze robót.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
5.1. Odpowiedzialność Wykonawcy
5.1.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
otrzymaną dokumentacją- specyfikacją techniczną i poleceniami osoby uprawnionej.
5.1.2. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami. Wykonawca dopuści na plac budowy tylko pracowników
wyszkolonych i doświadczonych.
5.1.3.

Podczas prowadzonych prac Wykonawca zapewni:

- bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz warunków
dotyczących zabezpieczenia obiektu określonych przez Zamawiającego
- prowadzenia prac z minimalną uciążliwością dla użytkowników
- zapewnienie wody i sanitariatów w godzinach prac Poczty
5.1.4. Na wszystkie zastosowane materiały budowlane Wykonawca winien przedstawić wymagane
atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty przed ich wbudowaniem.
Zmiana materiałów nie może nastąpić bez zgody Inspektora Nadzoru.

5.2. Informacje o placu budowy
Wjazd i wejście na teren działki i do budynku
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Dojazd do budynku: zjazd z istniejącej ulicy zbiorczej (drogi publicznej) Gdańskiej poprzez tereny
przeznaczone dla komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej oraz obsługi bezpośrednio sąsiadujących
budynków.
5.2.1. Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą protokółem,
przekaże Wykonawcy teren budowy.
5.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robót remontowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, opłaty za zajecie pasa drogowego nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
5.3.Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą protokółem, przekaże
Wykonawcy teren budowy.
5.4. Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robót remontowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
Uwaga: Materiały pochodzące z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać z terenu budowy z
wywozem na wysypisko i ich utylizacją.
5,5. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót
budowlanych i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
zachowywać środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
oraz możliwością powstania pożaru. Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy z uwagi
na sąsiedztwo obiektu z drogą publiczną.
5.6. 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
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej:
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.
Wykonawca winien dokonać ubezpieczenia od strat, zniszczenia bądź nieszczęśliwych
wypadków na czas realizacji zadania zarówno w stosunku do pracowników, jak i osób
postronnych które w jakikolwiek mogły by ponieść stratę bądź uszczerbek na zdrowiu
czy życiu. Powyższe ubezpieczenie winno zostać określone w warunkach umowy na wykonanie
robót budowlanych.
6. Materiały budowlane:
6.1. Wymagania podstawowe:
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z owiązującymi normami,
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora
nadzoru
6.2. Materiały nie spełniające wymogów:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 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.
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6.3. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora

6.4.

Odbiór materiałów na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez nadzór techniczny robót.
6.5.

Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

7. Sprzęt:
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
8. Transport:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu budowy.
9. Wykonywanie robót:
9.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, w Specyfikacjach, a także w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9.2. Kontrola jakości robót:
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
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i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.
9.3. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych, Dokumentów technicznych.
- Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji.
10. Obmiar robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
Rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
Książce przedmiarów lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione według instrukcji Inspektora na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony częstością wymaganą do płatności na
rzecz Wykonawcy zgodnie z harmonogramem płatności oraz w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawcę lub Inspektora.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
11. Odbiór robót:
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających,
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.)
- odbiorowi robót zakrytych,(jak dla robót zanikających)
- odbiorowi częściowemu,(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Będzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)
odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu, (Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wstępnego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi
wykonanie robót uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń poprzednich odbiorów.
W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego
/ ostatecznego.)
- Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały sporządzone w
trakcie realizacji budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposażenia (w przypadku montażu),
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów,
- odbiorowi końcowemu, (polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym).

12. Podstawa płatności
12.1
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
1 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
2 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
3 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
4 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
5 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
12.2
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
12.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
−

−
−
−
−
−

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
12.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

−
−

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
12.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

−
−

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
12.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.

13. PRZEPISY ZWIĄZANE
13.1
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
13.2
Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
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-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- 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).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
13.3
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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