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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest adaptacji parterowego lokalu usługowego na potrzeby FUP Puławy
1 zlokalizowanego w Górze Puławskiej przy ul. Parkowej 3, 24-122 Góra Puławska.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z adaptacja lokalu na potrzeby FUP Puławy 1 zlokalizowany przy
ul. Parkowej 3, 24-122 Góra Puławska.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem niniejszego zadania dotyczącego robót budowlanych mających na celu adaptację
lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Puławy 1:
- wykonanie ścianek z płyt gk w technologii suchej zabudowy
- montaż drzwi wewnętrznych
- wymiana stolarki zewnętrznej
- wykonanie glazury w pomieszczeniu WC
- wykonanie posadzki z płytek gresowych
- uzupełnienia tynków wewnętrznych, szpachlowanie ścian
- wykonanie robót malarskich
- montaż ladobiurka w zabudowie ścianki giszetowej, z oszkleniem bezpiecznym na profilach
stalowych
- montaż elementów oznakowania zewnętrznego
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z kosztorysem,
specyfikacją techniczną, uproszczoną dokumentacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną.
Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został
określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze
specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty
nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.

3

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji
zadania aż do zakończenia odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt
zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę za przedmiot umowy.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia, teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, a także za utrzymanie czystości.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót, w tym między innymi:
składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane
w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska,
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z
odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska, wszystkie materiały
muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producentów,
Wykonawca odpowiada całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi robotami, przy czym zawsze musi
ściśle przestrzegać przepisów miejscowych władz,
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska
zarówno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć
wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadami przemysłowymi i komunalnymi, a
następnie przetransportować je na wysypisko śmieci,
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót.
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników
Wykonawcy.
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.
1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót i elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów
i ładunków.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.
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1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich
wykorzystania.
1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich
akceptacji przez Zamawiającego.
1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe
Kod CPV 45262520-2 Roboty murowe
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco
produkowanym oraz powinny mieć:
oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju,
pochodzenia, daty produkcji.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z warunkami
podanymi w ST i będą miały wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy w ST nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów
albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zmiany na inne niż określono w projekcie,
należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym.
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed wbudowaniem podlegać
kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy
realizacji zamierzonego zadania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw
materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
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2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Materiały do wykonania robót.
Podstawowymi materiałami, oraz elementami stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,
według zasad niniejszej specyfikacji, są:
- cement portlandzki zwykły 32,5
- piasek płukany do zapraw
- gips szpachlowy,
- farba lateksowa, kolor gołębi, b. jasny szary - ściany (kolor Dulux Neutral 102 0NN 72/000)
- lakier lamperyjny, akrylowy, bezbarwny, satynowy
- płytki gresowe, podłogowe w kolorystyce grafitowej/ciemnoszarej klasa nie niższa niż R10
- klej do płytek gresowych, półelastyczny
- płytkl szkliwione ścienne, w jasnej kolorystyce
- wełna mineralna 5 cm w płytach np. ISOVER AKU 37
- płyta płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm
- profile stalowe do montażu płyt gk w technologii suchej zabudowy
- profile stalowe UA75, kątowniki ościeżnicowe do montażu drzwi w ściankach gk w technologii
suchej zabudowy
- cegła pełna
- drzwi z sali obsługi na zaplecze: skrzydło drzwi pełne, płaskie w kolorze szarym RAL 9006 lub
laminat Polskone CPL -0,2 mm – 222 szary, ościeżnica blokowa w kolorze skrzydła, (wymiary
zgodnie z zał. rzutem lokalu), zamek z wkładką bębenkową
- drzwi na zapleczu: skrzydła drzwi pełne, płaskie w kolorze szarym RAL 9006, ościeżnica
w kolorze skrzydła, płyta wiórowa, otworowana lub pełna, (wymiary zgodnie z zał. rzutem lokalu),
drzwi do toalety z fabryczną kratką wentylacyjną, zamek z wkładką bębenkową
- semafor Poczta Polska, dwustronny, podświetlany, wym. 50 x 50 cm, wykonany z płyt tworzywa
sztucznego (np. plexi) barwionego na kolor (3020), półmat, podświetlenie wykonane w technologii
energooszczędnej (np. LED), montowany do elewacji na profilach aluminiowych, uruchamiany na
czujnik zmierzchowy
- folia półprzezroczysta motyw znaczki, samoprzylepna (księga standardów PP S.A. str. 8)
- ladobiurko wykonane zgodnie z załącznikami do uproszczonej dok. technicznej składające się na
elementy meblowe z płyt laminowanych HDF, oszklenia klasy P2A na profilach stalowych o
przekroju np. 30x50x2, malowanych proszkowo w kolorze szarym (RAL 9006); oszklenie nad
okienkiem obsługowym - montaż stały na uchwytach na śrubach nimbusowych, oszklenie nad
stanowiskiem wagowym – rozwierne, podwieszone na zawiasach od strony zewnętrznej, od strony
wewnętrznej zamykane na gałkę z zamkiem oraz przeciwkasetą
- okno PCV dwuskrzydłowe z szybą klasy P4, okucia obwiedniowe WK2, klamka z kluczykiem, o
współczynniku Uokna nie wyższym niż 1,1 W/m2K, okleina biała, z nawiewnikiem ciśnieniowym,
samoregulujący z okapem
- kratki wentylacyjne, białe 14x21, plastikowe
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
3.2 Sprzęt użyty do wykonania robót.
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia podstawowe
oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót:
mieszarki do zapraw
pace stalowe
wiertarki elektryczne
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samochód dostawczy o ładowności do 0,9 t,
wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,5 t.
samochód skrzyniowy do 5 t,
betoniarka wolnospadowa, elektryczna
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym
umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione
przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on
również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę
lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
5.3 ZAKRES ROBÓT:
5.3.1 Roboty murowe
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych:
wykonanie:
- ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych z pokryciem obustronnym na
profilach metalowych
- ścianek giszetowych ladobiurka, murowanych z cegły pełnej
5.3.2 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż otworów
drzwiowych:
montaż 1 szt drzwi o powierzchni otworu do 2 m2 w ścianach z płyt gipsowo –
kartonowych,
montaż 1 szt drzwi o powierzchni otworu do 2 m2 w ścianach murowanych
montaż 1 szt okna PCV, o powierzchni otworu do 2 m2 w ścianach murowanych
5.3.3 Roboty tynkarskie
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy i technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykle wymagania i badania przy odbiorze”.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżać wodą.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100
5.3.4 Roboty malarskie farbami emulsyjnymi
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której ma być
położona powłoka malarska tzn. jej wyrównaniem wygładzeniem i zagruntowaniem. Powłoki
winny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując
odprysków, spękań, nie przylegania i łuszczenia się oraz smug plam i śladów pędzla; dopuszcza
się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni. Barwa powłok powinna
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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
dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ , haków itp. 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.
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich:
- malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymii powierzchni ścian
5.3.5 Roboty malarskie farbami olejnymi, lakierami, i emaliami
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której ma być
położona powłoka malarska tzn. jej wyrównaniem, wygładzeniem, zagruntowaniem. Przy
powłokach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle
przestrzegać przepisów BHP. Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- przy malowaniu dwukrotnym nawierzchniowa powłoka powinna pokrywać całkowicie bez
prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam ,smug, i
śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury
pokrytego podłoża lub podkładu. Powłoka winna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian
odcienia oraz mieć połysk, a powłoka matowa ( z farby rozcieńczonej benzyną) powinna być
jednolicie matowa lub półmatowa; barwa powłoki powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym
między Wykonawcą a Inwestorem,
Powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporność na wycieranie
zarysowanie i zmywanie.
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich:
- lakierowanie dwukrotne ścian lakierem bezbarwnym
5.3.6 Wykonanie okładzin gresowych
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
związanych z ułożeniem płytek na ścianach oraz posadzkach:
- gruntowanie (wzmocnienie) powierzchni ścian preparatem wzmacniającym (np. Ceresit
CT-17), jednostka obmiarowa m2
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi gat. I na zaprawie klejowej,(np. Ceresit CM-11),
jednostka obmiarowa m2
- układanie posadzki z płytek gresowych gat. I na zaprawie klejowej
Ceresit CM-17, jednostka obmiarowa m2
- ułożenie cokolika z przycinaniem płytek gresowych na zaprawie klejowej , jednostka
obmiarowa mb
5.3.7 Pozostałe roboty wykończeniowe
Roboty obejmuja pozostałe czynności wykończeniowe umożliwiające oddanie lokalu do użytku
- dostawa i montaż elementów informacyjno-reklamowych na zewnątrz placówki – montaż dwóch
semaforów
- montaż kratek wentylacyjnych,
- wykonanie ladobiurka w zabudowie: wymurowanie ścianki z cegły pełnej wraz z montażem profili
utrzymujących oszklenia ; obudowa ścianki płytami HDF o kolorystyce i wymiarach zgodnie z
uproszczoną dokumentacją techniczną. Oszklenia montowane do ściany murowanej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami
technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki Zamawiającemu.
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6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po
zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót każdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do
odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów
wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W
przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy
poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór ostateczny.
8.2.1 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu
trzech dni od powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń
i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.
8.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.
8.2.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez
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Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje
ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potrąceń.
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.
8.2.4 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych
przy odbiorze końcowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w uproszczonej
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i w przedmiarach robót.
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku właściwości i znakowanie.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 8501-1:1996 Roboty malarskie. Wymagania i metody badań.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków.
PN-96/B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1332) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017. 459 tj.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r.
poz. 627).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, z 2002 r.
poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
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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. z 1997 r. Nr 169, poz. 1650).
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. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Opracowała: Dominika Czabaj
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