Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
Remont pomieszczeń w Urzędzie Pocztowym Wrocław 9 przy
ul. Partyzantów 17 we Wrocławiu
I . Wstęp
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
remontu pomieszczeń w UP Wrocław 9 przy ul. Partyzantów 17 we Wrocławiu.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przewidzianych w przedmiarze i
kosztorysie . Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty budowlane w pom. nr 1.11-1.18, 1.6-1.10 i 0.17:
- roboty przygotowawcze,
- rozbiórka ścianek działowych pom. 1.11 i 1.18,
- rozebranie płytek na parapetach w pom. 1.11-1.16 i 1.18,
- rozebranie płytek ceramicznych na posadzce w pom.1.11, 1.15 i 1.16,
- rozebranie wykładziny PCW na posadzce w pom. 1.12,1.14 i 1.17,
- odbicie tynków z zaprawy cem.wap. na ścianach w pom. 1.16,
- demontaż zlewozmywaka w pom. 1.12,
- gruntowanie podłoży w pom. 1.11-1.18, 1.6-1.10 i 0.17,
- wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej gr. 30 mm w
pom. 1.11,
- wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm w
pom. 1.17-1.18,
- osadzenie narożników ochronnych aluminiowych 50x50x2 mm i długości 150
cm w pom. 1.11, 1.12, 1.14, 1.17 i 1.18,
- okładziny parapetów płytkami GRES o wym. 30x30 cm w pom. 1.11-1.16 i
1.18,
- posadzka - ułożenie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ( klasa
ścieralności min.PEI4) na zaprawie klejowej w pom. 1.11, 1.12,1.14-1.18,

- cokoliki o wysokości 15 cm z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm w pom.
1.11, 1.12, 1.14-1.18,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej do wysokości 2,0 m w pom. 1.16,
- dwukrotne malowanie farbami emuls. akrylowymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności na sufitach w pom. 1.12-1.18, 1.6-1.10 i 0.17,
- dwukrotne malowanie farbami emuls. akrylowymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności na ścianach w pom. 1.11-1.18, 1.6-1.10 i 0.17,
- roboty tynkarskie – uzupełnienie tynków cem.wap kat.III, (po rozebranych
ściankach) w pom. 1.14, 1.16 i 1.18,
- malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną w pom. 1.16,
- wywóz gruzu wraz z utylizacją.
Roboty elektryczne w pom. 1.11-1.18
- wymiana opraw świetlówkowych na rastrowe 4x20 W,
- wymiana przewodów wtynkowych YDYp 3x1,5 mm2,
- wymiana przewodów wtynkowych YDYp 3x2,5 mm2,
- wymiana puszek podtynkowych,
- wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych,
- wymiana wyłączników,
- sprawdzenie stanu izolacji przewodów,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania.
Roboty sanitarne w pom. 1.16 ( WC ):
- wykonanie przewodów wentylacyjnych,
- wymiana umywalki porcelanowej,
- wymiana miski ustępowej typu Kompakt,
- wymiana baterii umywalkowej,
- wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego.
1.4.Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany za realizację robót zgodnie z przedmiarem i
kosztorysem szczegółowym , specyfikacją techniczną , poleceniami inspektora
nadzoru oraz zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
- prawem budowlanym
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
umową , kosztorysem i specyfikacją techniczną .
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zamawiającego .
Zamawiający zapewnia dostęp do medii ( woda, prąd).

II . Materiały
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich
norm, posiadać aprobaty techniczne i atesty .
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
Materiały użyte do robót rozbiórkowych to głównie folia do zabezpieczenia
posadzki i mebli.
2.2. Roboty naprawcze
- uzupełnienie tynków na ścianach – tynk cem.wap. kat. III,
- obudowa kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr. 12,5
mm na stelażu metalowym.
2.3. Roboty malarskie
-

przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności,
sufity należy pomalować 2x farbą emulsyjno-akrylową, kolor: RAL 9016,
biały beskidzki,
ściany należy pomalować 2x farbą emulsyjno-akrylową, kolor: RAL 9018,
popielaty,
stolarkę drzwiową pomalować dwukrotnie farbą olejną

2.4. Roboty blacharskie
- przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm
- spoiwo cynkowo-ołowiane L-60
2.5. Roboty posadzkowe
- po rozebraniu istniejących płytek, oczyścić i zagruntować np. Ceresit CT17,
- wykonać warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej, np. Atlas
SMS 30,
- ułożyć płytki kamionkowe GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej,
klasa ścieralności min. PEI4, kolor szary,
- cokoliki o wys. 15 cm z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
kolor szary.
2.6. Roboty licowe

- licowanie ścian w pom.WC płytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm na
zaprawie klejowej na wysokość 2,0 m w kolorze jasnym,
- obłożenie parapetów płytkami GRES na zaprawie klejowej w kolorze jasnym,
- narożniki wypukłe należy zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi o wym.
60x60x2 mm i długości 1,50 m lub PCV AcroMat 90 o wym. 65x65x2 mm,
kolor szary.
2.7. Roboty elektryczne
- demontaż lamp, gniazdek i wyłączników oraz wykucie starych przewodów,
- ułożenie nowych przewodów YDYp 3x1,5 mm2 dla punktów świetlnych po
uprzednim wykonaniu bruzd,
- ułożenie nowych przewodów YDYp 3x2,5 mm2 dla gniazd po uprzednim
wykonaniu bruzd,
- montaż puszek, gniazd, wyłączników i opraw rastrowych natynkowych
4x20 W,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania.
2.8. Roboty sanitarne
III Sprzęt
- rusztowanie warszawskie kolumnowe z pionem komunikacyjnym,
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
- młoty ręczne przecinaki, łapki ciesielskie, szlifierki ,lutownice ,wiertarki
młotki, szlifierki ,nożyce do blachy, piła do płytek,
- samochód dostawczy,
- samochód samowyładowczy do 5 t.
IV. Transport i składowanie
Środki transportowe typu samochód dostawczy powinny być dostosowane do
warunków komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizją lokalną (
zawracanie, rozładunek, miejsce do składowania materiałów ).
Transport zewnętrzny powinien być również ubezpieczony od wypadków
drogowych, a pracownicy obsługujący transport powinni mieć podstawowe
wiadomości co do załadunku i rozładunku oraz co do wyboru drogi dojazdowej i
pozostałych warunków BHP jak również odpowiedzialność przed następstwami
szkód dla osób trzecich . Materiały odpowiednio zapakowane i zabezpieczone.

V . Wykonanie robót
5.1 Zasady ogólne wykonania robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób trzecich mogących
znaleźć się w pobliżu miejsca prac .
Roboty rozbiórkowe – przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy
zabezpieczyć podłogi i meble folią budowlaną, rozbiórki należy wykonywać
ręcznie. Gruz z budynku należy usuwać na bieżąco do podstawionego kontenera.
Kanały wentylacyjne – z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.
Stolarka drzwiowa – dwukrotne malowanie farbą olejną, kolor biały,
Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wap. kat.III,
Wyrównanie poziomów posadzki w poszczególnych pomieszczeniach należy
wykonać przy pomocy wylewki samopoziomującej np. Atlas SMS 30 po
uprzednim oczyszczeniu podłoża i zagruntowaniu gruntem np. Ceresit CT 17.
Płytki GRES o wymiarach 30x30 cm należy układać na zaprawie klejowej po
odpowiednim czasie schnięcia podłoża ( wylewka samopoziomująca ).
Płytki o klasie ścieralności min. PEI4, kolor szary.
Do malowania sufitów i ścian należy użyć farby emulsyjno-akrylowej po
uprzednim przygotowaniu podłoża przez umycie i szpachlowanie nierówności.
Sufity – kolor: RAL 9016 biały beskidzki.
Ściany – kolor: RAL 9018 popielaty.
Demontaż lamp świetlówkowych, gniazd, wyłączników oraz wykucie przewodów
elektrycznych aluminiowych.
Ułożenie przewodów elektrycznych w uprzednio wykonanych bruzdach:
- YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej,
- YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd.
Montaż puszek, gniazd, wyłączników i opraw rastrowych natynkowych.
Po zakończeniu robót teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego .
VI . Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca zgłasza zamawiającemu poprawność wykonania zabezpieczeń miejsc
pracy i rusztowań dokonując wspólnych oględzin robót.
Częstotliwość kontroli jakości zostanie ustalona przez zamawiającego.
Usterki w trakcie remontu wykonawca usunie na bieżąco, a wadliwe materiały
będą wymienione na koszt wykonawcy składającego deklarację zgodności lub inne
dokumenty gwarancyjne .
VII. Odbiór robót
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona
przez Inwestora.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – jest to ocena ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór częściowy – jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót stanowiący
zakończony odrębny element robót.
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót,
wchodzących w zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego
rozliczenia finansowego.
Odbiór robót nastąpi po zgłoszeniu pisemnym oraz sporządzeniu protokołu
odbioru .
Wykonawca przygotuje do odbioru częściowego i końcowego następujące
dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wbudowanych materiałów i urządzeń,
- dokumentację powykonawczą.
VIII. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót .
X . Przepisy związane
Remonty i modernizacja budynków – poradnik –praca zbiorowa .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
Tom I
- Budownictwo ogólnobudowlane :
Rozdział 1-warunki ogólne wykonania,
Rozdział 5 – rusztowania,
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część D :Roboty
instalacyjne .Przepisy BHP.
Część 1-2 Zasady ogólne. Przewodnik B .Projektowanie i montaż ,konserwacja i
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych PN-IEC-61312-1:2001
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r „O wyrobach budowlanych „(Dz.U.z 2004 Nr 92
poz.881)
Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodności z 21 maja 2010 (Dz.U.z 2010 nr 114 poz.760)
Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 207 poz.2016 z
późniejszymi zmianami )
IX.

Uwagi szczególne

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym . Oferent powinien przewidzieć
utrudnienia wynikłe z ruchu pracowników.
Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie
których opracowano przedmiar robót .
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