SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont elewacji, dachu oraz schodów w
UP Rybnik 1, ul. Pocztowa 4a, 44-200 Rybnik

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót odnosi się do poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych
w zakresie : remont elewacji, dachu oraz schodów w UP Rybnik 1,
ul. Pocztowa 4a, 44-200 Rybnik.
STW i OR uwzględniają normy państwowe, instrukcje oraz przepisy wykonawcze dla
poszczególnych rodzajów robót.
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność
z kosztorysem ofertowym i poleceniami Inwestora.
1.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.2.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz wszelkie inne środki do ochrony robót.
Obiekt w trakcie realizacji robót będzie czynny. Wszystkie prace związane z remontem powinny zostać zorganizowane w taki sposób, aby nie utrudniać pracy personelu.
Teren na którym prowadzone będą prace budowlane powinien by oznaczony,
Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby zapewnić utrzymanie
czystości. Postawione do przekazania Zamawiającemu po wykonaniu zadania pomieszczenia powinny nadawać się do natychmiastowej eksploatacji, bez dodatkowych prac porządkowych.
1.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.2.4 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
Popisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpo-

wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
1.2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy
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 odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
2. MATERIAŁY
2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
3. SPRZĘT
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 on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
5.2 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
5.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie, spełniają wymogi ST
6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Księga Obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a)

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)

odbiór częściowy,

c)

odbiór ostateczny,

d)

odbiór pogwarancyjny.

7.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami oraz księgę obmiarów wykonanych robót.
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.
7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

II. ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych obejmujących remont elewacji, dachu oraz schodów w UP
Rybnik 1, ul. Pocztowa 4a, 44-200 Rybnik
2. MATERIAŁY
2.1. Przyjęte materiały.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w przedmiarze robót.
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

1

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z
odpowiednich przepisów.
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z
ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę
przez Inwestora.
2.2 Składowanie materiałów
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub
na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną
uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów
przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.
2.3. Zapewnienie jakości
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i
montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub
organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.
3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi Przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy
je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub Przesuwaniem.

5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
5.1.

Roboty dekarskie

Zakres prac obejmuje:
- odmalowanie obróbek blacharskich,
- wyrównanie starego podłoża,
- ułożenie 1 x warstwy papy termozgrzewalnej o grubości min. 5 mm
5.2.

Remont schodów zewnętrznych

Zakres prac obejmuje:
- rozbiórkę i wykonanie nowego spocznika dolnego schodów,
- wyczyszczenie elementów metalowych i ich odmalowanie,
- uzupełnienie ubytków w stopniach,
- zagruntowanie i nałożenie powłoki Sikafloor 400N,
- odmalowanie balustrady schodowej.

5.3.

Roboty na elewacji

Zakres prac obejmuje:
- ustawienie i demontaż rusztowania,
- zdemontowanie reklam,
- zmycie powierzchni elewacji wodą pod ciśnieniem,
- zagruntowanie powierzchni elewacji,
- uzupełnienie ubytków w ociepleniu,
- przyklejenie 1 x warstwy siatki z włókna szklanego,
- nałożenie tynku cienkowarstwowego barwionego w kolorze KEIM 9091- do uzgodnienia struktura,
- zabezpieczenie cokoła elewacji od strony placu wewnętrznego płytami włóknocementowymi firmy COPAL HD.

Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem Miejskiego Konserwatora
Zabytków dla miasta Rybnika.
Zbigniew Figiński
Inspektor nadzoru
Dział Inwestycji i Remontów
Region Infrastruktury w Katowicach
tel.(32)43 95 336, 502 013 286

