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Opis zakresu robót
Remontowi podlegać będzie pomieszczenie higienistki (pom.5) z kolei sąsiadujące
pomieszczenie, z uwagi na część wspólną prac związanych z instalacją wod-kan, podlegać
będzie jedynie odświeżeniu po przeprowadzonych robotach. Szczegółowy zakres prac został
przedstawiony poniżej, przy czym:
- w pomieszczeniu higienistki (pom. 5) malowanie farbą sufitów, ścian i lamperii do 2m
wysokości, rozbiórka płytek ceramicznych ściennych i wykonanie nowych wraz z wymianą
instalacji wod-kan (w tym z.w. i c.w. z nowym podumywalkowym podgrzewaczem wody)
i umywalki na szafce, naprawa i malowanie stolarki drzwiowej, zerwanie zniszczonego
parkietu oraz wylewki cementowej wraz z układaniem wykładziny podłogowej, zabudową
płytami gk pionu kanalizacyjnego, wymianą oświetlenia (tj. wymiana opraw i osprzętu
elektrycznego),
- w pomieszczeniu administracyjnym (pom.4) malowanie farbą sufitów i ścian, rozbiórka
płytek ceramicznych ściennych i wykonanie nowych wraz z wymianą instalacji wod-kan (w
tym z.w. i c.w. z podłączeniem do podumywalkowego podgrzewacza wody znajdującego się
w pom. 5) i umywalki na półpostumencie, naprawa i malowanie stolarki drzwiowej, wymiana
osprzętu elektrycznego przy umywalce,
- wymiana oświetlenia w pomieszczeniu higienistki (pom.5) obejmuje wymianę opraw, którą
należy wykonać wykorzystując istniejące punkty montażowe na suficie i wykonanie
podłączenia pomiędzy kinkietem a wyłącznikiem oświetlenia kinkietu przy umywalce,
przy czym planuje się docelowe oświetlenie wewnętrzne LED o barwie światła CCT 4000K,
uniemożliwiające zobaczenie pikseli LED,
- zabezpieczenie i mycie okien, podłóg, ścian oraz wyposażenia trwałego i ruchomego
w trakcie i po wykonanych robotach w części obiektu udostępnionej Wykonawcy,
- wykonanie robót budowlanych przy użyciu niezbędnego wyposażenia i narzędzi, w tym
rusztowań wewnętrznych, z uwzględnieniem transportu poziomego materiałów, odpadów.
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Szczegółowy zakres robót:
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RZOBIÓRKI
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów
(materiał nie do odzysku)
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - p.a. wraz z cokolikami i
progiem drzwiowym
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Rozebranie podłóg ślepych - p.a. rozebranie nakrywy z płyty
wiórowej na kanale c.o.
Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka
20cm na gł. 2 mm - celem usunięcia subitu
Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - p.a.
skrócenie kątownika 50x50x4 ramy kanału o 2cm na dł. 3.05*2
POSADZKA
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem p.a. ułożenie płyty OSB gr. 22mm w ramie kątownika kanału c.o.
szer.0,5m
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu UNI GRUNT powierzchnie poziome
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1
mm
Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - montaż listew
wyobleniowych
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW - p.a. posadzka z wykładziny obiektowej
heterogenicznej, wykładzina o gr. min. 2,0mm i warstwą ścieralną gr.
min 0,8mm i zabezpieczeniem poliuretanem PUR, kolor deska
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa
wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych - p.a.
listwa progowa aluminiowa
MALOWANIE, PŁYTKOWANIE, OBUDOWA GK
Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa pionu
kanalizacyjnego płytami gips-karton wodoodpornymi GKBI wraz
z wyciszeniem z wełny i 2ma rewizjami (jedna przy suficie, 2-ga
przy czyszczaku - klapy rewizyjne ujęte osobno)
Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie
dwóch warstw
Licowanie ścian płytkami szkliwionymi o wymiarach 20x20 cm na
klej metodą kombinowaną pow. do 2,5 m2.
Licowanie ścian płytkami szkliwionymi o wymiarach 20x20 cm na
klej metodą kombinowaną pow. do 2,5 m2.
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
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podłogi ponad 5 m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu UNI GRUNT powierzchnie poziome
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu UNI GRUNT powierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów - p.a. farba lateksowa o podwyższonej
odporności na szorowanie, matowa, biała
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian- p.a. farba lateksowa o podwyższonej
odporności na szorowanie (2 klasa), matowa, III grupa kolor
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - podwyższenie
lamperii o 0,5m do łącznej wysokości 2,0m
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
o średnicy do 50 mm
Lakierowanie grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym
pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - p.a. w raz z
uzupełnienienim ubytków w drzwiach
INSTALACJE WOD-KAN I BIAŁY MONTAŻ
Demontaż umywalki
Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem
podejścia o śr. 15-20 mm
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach
z cegieł 'na pełno'
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach
zgrzewanych,
na
ścianach
w
budynkach
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni, szkolne
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów
itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby
zdrowia lub uczelni, szkolne
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
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sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni, szkolne
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni,
szkolne
Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby
zdrowia lub uczelni, szkolne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (syfony
umywalkowe z tworzywa sztucznego, niekarbowane) - umywalka
min 60cm na szafce
Szafki kuchenne zlewozmywakowe - p.a. szafka biała pod umywalkę
j.w., wykonana na wymiar, z blatem typu kuchennego, półkami,
drzwiczkami i listwami maskującymi przyściennymi (UWAGA:
szafka powinna umożliwić: otwieranie drzwiczek rewizyjnych do
pionu kanalizacyjnego, zlokalizowanych przy posadzce; montaż
przepływowego podgrzewacza wody wewnątrz szafki)
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (syfon
umywalkowy z tworzywa sztucznego, niekarbowany) - umywalka
min. 50cm z otworem na baterię
Półpostument porcelanowy pod umywalką
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - wypływowe mosiężne
z sitkiem, pod umywalką
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15
mm - z ruchomą wylewką, trybem oszczędzania wody, ceramiczną
głowicą, jednouchwytowe
Zasobnikowe
podgrzewacze
wody
użytkowej,
wiszące,
współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy
gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 50 dm3 - p.a. montaż
podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego podumywalkowego o
poj. do 30dm3, do obsługi 2 umywalek
WYMIANA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OPRAW
OŚWIETLENIOWYCH
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe
ze stykiem uziemiającym - gniazda podwójne, pojedyncze oraz
bryzgoszczelne z ramkami w tym:
4 gniazda wtyczkowe p.t. pojedyncze z ramką
2 gniazda wtyczkowe p.t. podwójne z ramką
2 gniazda wtyczkowe p.t. pojedyncze bryzgoszczelne z ramką
1 gniazdo wtyczkowe p.t. pojedyncze bryzgoszczelne wraz
z wyłącznikiem jednoklawiszowym z ramką
Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce
- wyłącznik jednoklawiszowy z ramką
Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym
nakręcanych
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych
bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej
z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W -p.a.
oprawy rastrowe
ze świetlówką LED 40W dł. 1,2m, wraz ze źródłem światła
4

m

1.2

podej.

5.0

szt.

2.0

kpl.

1.0

m2

1.2

kpl.

1.0

kpl.
szt.

1.0
4.0

szt.

2.0

kpl.

1.0

szt.

9.0

szt.

1.0

kpl.

3.0

kpl.

3.0

55

56
57
58
59
VI
60
61
62
63

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych
bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej
z odbłyśnikiem -przykręcanych 1x60W -p.a. kinkiet z kloszem wraz
ze źródłem światła na gwint E27 ceramiczny, moc min. 60W, źródło
światła LED (kinkiet z możliwością regulacji sposobu oświetlenia)
wraz z montażem kabla zasilającego w ścianie
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów
dokonywanych na stanowisku
PRACE POZOSTAŁE
Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą w sali i korytarzu - analogia
Zabezpieczenie okien folią
Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
Wywiezienie
gruzu
spryzmowanego
samochodami
samowyładowczymi na odległość ok.5 km - p.a. wraz z opłatą za
przyjęcie na składowisko
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ADRES INWESTYCJI:
MIKOŁÓW, UL.BANDURSKIEGO 1
INWESTOR:
GMINA MIKOŁÓW
Rynek 11
43-190 Mikołów

ST - WYMAGANIA OGÓLNE
Remont dwóch pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mikołowie.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach: Remont dwóch pomieszczeń w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Mikołowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST – Wymagania ogólne
SST- Tynkowanie, Nakładanie powierzchni kryjących, Pokrywanie podłóg i ścian
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę
w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
W uzgodnieniu z Zamawiającym należy wygrodzić plac na zaplecze budowy, składowisko
materiałów i odpadów.
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Zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków zapewni Zamawiający,
przy czym rozliczenie zużytą energię elektryczną oraz wodę nastąpi poprzez refakturę
w oparciu o dokonane odczyty liczników w dniu przekazania i odebrania placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
- miejsca prac oznakować zgodnie z wymogami BHP.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu
z Projektantem i Zamawiającym dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami (lub je przewyższać), a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
a- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 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.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c- możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i 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
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. 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, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Określenia podstawowe
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej raz na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 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.
3. SPRZĘT
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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 ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora;
w\ przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.
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 Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Insppektora.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
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 wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania
jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest 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. Inżynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 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 Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(0) Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera :
Projekt przetargowy
– specyfikacje techniczne, opis zakresu robót.
(1) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
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(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące
dokumenty:
 dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy,
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w opisie zakresu robót. Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i opisem zakresu robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor.
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbioru ostatecznego 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 ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST
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z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
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:
1 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3 Recepty i ustalenia technologiczne.
4 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5 Rejestry Obmiarów (oryginały).
6 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST ew.
PZJ.
7 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
ew. PZJ.
8 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10 Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy 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 opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót oraz cena ryczałtowa zgodna z kwotą zawartą
w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
- wszelkie inne koszt związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Do cen jednostkowych
nie należy wliczać podatku VAT
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
SST - Tynkowanie, Nakładanie powierzchni kryjących, Pokrywanie podłóg
i ścian
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-01.02. – wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin
ściennych, które zostaną wykonane w ramach: Remont dwóch pomieszczeń w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mikołowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego
1.4. Zakres Robót objętych S T
- położenie warstwy wykończeniowej posadzek – wykładzina obiektowa
- położenie warstwy wykończeniowej ścian– płytki ceramiczne
- malowanie warstwy wykończeniowej ścian i sufitów –lamperia, warstwa farb lateksowych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie
odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem dokumentacji i są udokumentowane zapisem dokonanym
w protokole lub innym równorzędnym dowodem.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - Wymagania ogólne
2.2 Materiały do wykonania okładzin ściennych
- Posadzka – wykładzina obiektowa heterogeniczna heterogeniczna, grub. min2,0mm/0,8mm,
kolor deska
- Ściany - płytka ceramiczna szkliwiona
- gotowa zaprawa klejowa;
- zaprawa do fugowania wodoodporna;
- zaprawa wyrównująca;
- Klej winyl.- emuls. do wykł. PVC
- Preparat gruntujący
- Sucha zaprawa samopoziom.
- Gips budowlany szpachlowy i zwykły
- Grunt do tynków
1

- Farba olejna kolory pastelowe na ścianach,
- Farba lateksowa kolor biały (sufity), kolor pastelowy ściany, III grupa kolorystyczna,
o podwyższonych właściwościach na szorowanie
UWAGA:
Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazano materiały i urządzenia, z podaniem konkretnych
firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów
równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie
lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny
towarzyszyć wszystkie niezbędne dane do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie
z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami
technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne
3.2 Sprzęt
Wykonawca przystępując do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia
umożliwiające wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę prac,
włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Ogranicza się
stosowanie urządzeń o wysokim poziomie hałasu.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- elektronarzędzia
- samochodów do przewozu materiałów
- liniał
- poziomica
- sznurek
- kielnia
- młotek gumowy
- przyrząd do cięcia płytek
- obcęgi
- szpachla gumowa
- szpachla zębata
- wiadro
- mieszadło
- wiertarka
- wiertło z węglików wolframu
- okrągły pilnik
- pion
- nóż tynkarski
- szczotka druciana
- wałki;
- pędzle;
- folia ochronna;
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- taśma malarska;
- drabiny;

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne
4.2 Transport materiałów
Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów.
Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane
środkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami
Wykonawca usunie na własny koszt.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami
lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST - Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoże oczyścić, usunąć luźno związane fragmenty, uzupełnić zaprawą wyrównującą,
zagruntować.
Na posadzkach wykonać warstwy spadkowe. Wykreślić osie rozkładu płytek, nanieść
zaprawę klejową szpachlą zębatą, na grubość 5-10 mm/ 4-5 mm ściany/; pokrywać
jednorazowo maksymalnie 1 m2 powierzchni. Układać płytki rzędami, dociskać delikatnymi
uderzeniami gumowego młotka. Płytka powinna spoczywać na zaprawie całą swoją
powierzchnią. Sprawdzić wypoziomowanie płytki /. Po co najmniej 12 godzinach,
przygotować zaprawę do fugowania, rozprowadzić szpachlą kauczukową, aż do całkowitego
wypełnienia szczelin. Przetrzeć płytki wilgotną gąbką, usunąć ślady zaprawy na płytkach.
Po 1-2 godzinach wytrzeć posadzkę suchą szmatką.
Zalecana szer. spoiny przy płytkach o dł. boku:
- do 100 mm ok. 2 mm;
- od 100 mm do 200 mm ok. 3 mm;
- od 200 mm do 600 mm ok. 4 mm;
Podłoża pod okładzinę powinno spełniać następujące wymagania:
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- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich;
- odchylenie krawędzi tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o dł.2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek
nie większej niż 3 na dł. Łaty;
- odchylenie pow. tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wys.
Kondygnacji;
- odchylenie pow. od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m;
Nie dopuszcza się wykonania okładziny na podłożach:
- na podłożach z zaprawy cementowej, cem-wap. marki niższej niż M4;
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładzi z nich wykonanych;
Podłoża pod wykładzinę powinno spełniać następujące wymagania:
- podłoże pod wykładziny ceramiczne z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość
na ściskanie min. 12 MPa i na zginanie 3 MPa, podkłady betonowe powinny być wykonane
z podkładu co najmniej B20;
- gr. podkładu cementowego związanego z podłożem powinna wynosić min. 25 mm
a podkładu na izolacji min. 35 mm;
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam;
- dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny nie powinno przekraczać 5 mm na dł. łaty
kontrolnej o dł. 2 m.
- Wewnątrz pola dylatacyjne nie powinny być większe niż 6 x 5 m;
- Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów,
słupów konstrukcyjnych oraz styku z innymi rodzajami wykładzin
5.3 Klejenie glazury
- Zaprawę klejową do klejenia glazury należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.
Następnie przygotowaną zaprawę należy układać na oczyszczoną powierzchnię za pomocą
pacy z ząbkami. Płytki przeznaczone do układania należy posegregować tak, by była
możliwość doboru jednakowych płytek do każdego z pomieszczeń. Dla uzyskania
precyzyjnego układu i szerokości fug, płytki należy układać z zastosowaniem krzyżyków
dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie ceramiczne oraz fugi należy
natychmiast oczyścić.
Podłoże gipsowo-kartonowe pod okładzinę z płytek winno być zagruntowane rozcieńczonym
klejem. Układanie należy rozpocząć od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie
licowanej. Mieszaninę klejącą należy rozprowadzić po powierzchni podłoża warstwą grubości
ok. 2mm na takiej przestrzeni, aby można było ułożyć płytki w ciągu 15-20min. Płytki należy
układać ze spoinami o szerokości ok. 2mm z tolerancją ±0,5mm. Płytki winny być ułożone
tak, by ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych , przy czym
dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie może być większe niż
2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno
być większe niż 1mm/m. Ułożona okładzina winna całą powierzchnią być trwale związana
z podłożem za pośrednictwem kleju.
Wykończenia naroży zewnętrznych wykonać za pomocą listew z PCV w kolorze płytek,
montowanych w trakcie klejenia glazury. Listwy montuje się klejem do glazury.
Przy obrabianiu otworów do rur lub baterii, należy wymagany otwór okrągły wyciąć w płytce
bez jej przecinania. Narożniki wewnętrzne oraz miejsca wymagające zabezpieczenia
przed przenikaniem wilgoci należy uszczelnić elastycznym kitem silikonowym.
Po wykonaniu robót okładzinowych, szczeliny między płytkami należy zafugować,
a następnie powierzchnię płytek wyczyścić.
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5.4. Naprawa i wymiana posadzek
Zasadnicze roboty obejmują:
- Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów oraz progu
- Położenie wykładziny heterogenicznej grub. min 2,0 mm i warstwą ścieralną min 0,8 mm
5.5. Naprawa malowanie ścian, sufitów i stolarki
- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni
tynku
- Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach i sufitach - stare tynki
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sufity i ściany
- Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi
- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów biały
i ścian kolor pastelowy
- Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścian lamperii
- Lakierowanie grzejników radiatorowych emalia ftalową w kolorze pastelowym
Zasady wykonywania robót malarskich
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki, pracami instalacji. Podłoża powinny
być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność
nie powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża
uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiałem.
Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej
25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane
nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr).
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Podczas
malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych
jest niedopuszczalne. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się,
bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami lateksowymi powinna być nie większa
niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu
podłoży. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia,
ułożeniu posadzek.
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy,
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne
uszkodzenia wypełnić.
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne
6.2. Zasady kontroli jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.
6.3 Zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- przygotowanie podłoża;
- poziomowość i liniowość położonych płytek;
- stopień odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu;
- wykonanie fug;
Ponadto należy sprawdzić:
- stan podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych;
- prawidłowość wykonania wykładziny i okładziny przez sprawdzenie;
- przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu;
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o dł, 2 m /odchylenie nie powinno być większe
niż 3 mm na całej dł. Łaty/;
- prawidłowość wypełnienia i przebiegu spoin;
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę która nie powinna być większa
od określonej przez producenta;
- równomierne pokrycie powierzchni ścian i sufitów farbą;

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - Wymagania ogólne.
7.2 Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy położonych płytek, malowania, tynkowania)
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych.
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez
wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. Częściowe odbiory robót polegają
na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robót.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - Wymagania ogólne
Pozostałe ustalenia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

6

9. Przepisy związane
9.1 Normy
- PN – 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze
- PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Płytki i płyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
- PN-EN 12808-2:2003 83.180 91.100.10. Zaprawy do spoinowania płytek Część 2:
Oznaczanie odporności na ścieranie
- PN-EN 12808-3:2003 83.180 91.100.10 Zaprawy do spoinowania płytek Część 3:
Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
- PN-EN 12004:2002/A1:2003 83.180 91.100.10 Kleje do płytek Definicje i wymagania
techniczne
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
- PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- PN-69/B-10285 –„Roboty malarskie”
9.2 Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

Remont dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE kod CPV 45330000-9

Opracowanie: Beata Kawecka

Mikołów - październik 2016 r.
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CZĘŚĆ OGÓLNA
Kody CPV
Prace hydrauliczne i sanitarne 453 0000-9
 Nazwa opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do remontu pomieszczeń
w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, przy ul. Bandurskiego 1.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodno –
kanalizacyjnej.
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.
Do robót tych zalicza się :
 utrzymanie, rozbiórkę elementów placu budowy z przywróceniem
do należytego stanu terenu przyległego
 wykonanie pomiarów z dostarczeniem przyrządów pomiarowych celem
rozliczenia robót
 działania związane z przestrzeganiem warunków BHP
 utrzymanie narzędzi i sprzętu, przewóz materiałów do miejsc ich zabudowy
 usuwanie odpadów budowlanych oraz szkodliwych z terenu budowy
1.4. Informacja o placu budowy
Inwestor przekazuje wykonawcy plac budowy w całości dla wykonania prac.
Wykonawca zabezpiecza – wykonuje ogrodzenie placu budowy zgodnie
z wymogami BHP wraz z zapleczem budowy. Teren w okresie nocnym winien być
oświetlony. Bezpieczeństwo osób trzecich należy zapewnić przez oznakowanie
tablicami o treści „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Na terenie budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów, oraz
prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych potrzebnych
dla realizacji zadania.
Pomieszczenia socjalne takie jak szatnie, umywalnie, ubikacje muszą odpowiadać
warunkom BHP.
1.5. Informacja o wykonaniu robót
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją, specyfikacją, poleceniami nadzoru
inwestorskiego.
 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót :
 PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
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PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Instalacje kanalizacyjne PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji
kanalizacyjnej
Rozporządzenie Ministra Infr. w sprawie warunków techn. jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usyt. - rozdz. 7 § 156 do 176.

 Warunki zgodności wykonania robót.
Roboty należy wykonywać w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych ” - tom II. , instalacje sanitarne i przemysłowe oraz
zgodnie z normami i przepisami.
 Odpowiedzialność wykonawcy
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
i specyfikacjami technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru i sztuką
budowlaną
 Wykonawca opracowuje i przekłada do akceptacji inwestorowi kompleksowy
program realizacji robót.
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy
w zadowalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru
końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno
być uprzątnięte z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu
i zanieczyszczeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do:
 umieszczenia tablice informacyjnej o budowie. Treść tej informacji i lokalizację
tablic określa zarządzenie w tej sprawie.
 przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy
 zabezpieczenia terenu przyległego pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi materiałami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
 zachowanie dopuszczalnych norm hałasu
 wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami
 zagrożenie pożarowe
 należytego wykonywanie przekuć ścian, stropów i skucie posadzek
 zabezpieczenie istniejących urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych,
wodociągowo-kanalizacyjnych
 wykonane roboty, materiały przygotowane i zgromadzone na placu budowy, oraz
sprzęt
 ochronę przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem własności publicznej
W przypadku natrafienia na przedmioty niezidentyfikowane, mogące mieć wartość
archeologiczną, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie inwestora,
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władze konserwatorskie, wstrzymać w tym miejscu roboty oraz zabezpieczyć
znalezisko do czasu decyzji.
1.9. Określenia podstawowe.
Występujące określenia i nazwy są zgodne z obowiązującymi PN , atestami,
przepisami prawa budowlanego, świadectwami dopuszczenia, literaturą techniczną,
wytycznymi wykonania i odbioru robót .

SPRZĘT I MATERIAŁY PODSTAWOWE.
2.1. Instalacja wod-kan
 rury PCV fi 50 do kanalizacji wewnętrznej
 rury wodociągowe PP fi 20 do ciepłej i zimnej wody
 zawory odcinające i czerpalne
 umywalki pojedyncze kompletne z syfonem z tworzywa sztucznego, półnogą
i szafką
 bateria umywalkowa stojąca, z głowica ceramiczną, ruchomą wylewką i trybem
oszczędnego zużycia wody
 pojemnościowy podgrzewacz wody, o pojemności 10l, zasilający 2 punkty
czerpalne.

3. SPRZĘT
 zgrzewarka do łączenia rur i kształtek polipropylenowych,
 elektronarzędzia drobne do montażu, podwieszenia i cięcia rur oraz wykonania
konstrukcji wsporczych, wiszących itp. jak wiertarka, piła kątowa, pilarka,
 lampy do oświetlenia stanowisk pracy,
 drabiny, rusztowania, podesty umożliwiające montaż instalacji pod stropem.
4. SKŁADOWANIE
Materiały i urządzenia należy składować lub magazynować w sposób
uniemożliwiający zniszczenie, przemieszczenie bądź uszkodzenia spowodowane
warunkami atmosferycznymi jak opady deszczu, niska temperatura,
promieniowanie słoneczne.
Materiały muszą być składowane na gładkiej i suchej powierzchni zgodnie
z instrukcją producenta w sposób zapewniający stateczność warstw, stosów i dostęp
do poszczególnych lub pojedynczych elementów.
5. TRANSPORT.
Urządzenia i materiały należy przewozić w sposób uniemożliwiający ich
uszkodzenie, wysypanie się lub wypadnięcie z e skrzyni ładunkowej pojazdu.
Rury i osprzęt należy przewozić w krytych środkach transportu w sposób
uniemożliwiający ich przemieszczanie i uszkodzenie zgodnie z instrukcjami

4

producentów. Materiały nie mogą być przeciągane lub rzucane, lecz przenoszone
w miejsce magazynowania bądź bezpośrednio w miejsce zabudowy.
6. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawia zamawiającemu harmonogram robót i projekt organizacji
budowy zawierający wszelkie uwarunkowania mające wpływ na roboty
instalacyjne.
Montaż urządzeń i armatury odbywał się będzie w.g. wytycznych producentów.
Rurociągi należy układać w wyznaczonej osi i głębokości na przygotowanym
i odebranym podłożu, bądź na wykonanych konstrukcjach wsporczych,
rozmieszczonych w odpowiednich odległościach zależnych od rodzaju rurociągów i
instrukcji producentów.
Roboty zanikowe jak zakrycia rurociągów (kanał c.o. w posadzce), zamurowanie –
zabetonowanie otworów, bruzd lub wnęk i inne zakrycia (w tym pionu
kanalizacyjnego) oraz roboty zanikowe muszą być wyprzedzająco odebrane.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
W trakcie wszystkich faz wykonania instalacji sanitarnych powinna być
prowadzona kontrola.
Jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione, wyniki badania
uznaje się za pozytywne.
W przypadku, gdy któryś z wymogów nie został spełniony, daną fazę robót uznaje
się za niezgodną z wymaganiami norm.
Po wykonaniu niezbędnych poprawek należy przeprowadzić ponowne badanie.
Kontrola robót na podstawie oględzin i pomiarów zgodności z dokumentacją
projektową obejmuje :
- zastosowanie materiałów zgodnie z dokumentacją,
- ułożenie przewodów i zabudowanie urządzeń, ich szczelność,
- próby szczelności (rozruch).
Badanie materiałów zastosowanych w instalacjach odbywa się przez porównanie
ich cech z wymogami zawartymi w dokumentacji, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru .
Podstawą do tego są dokumenty określające jakość wbudowanych materiałów
i porównanie ich z przedmiotowymi normami, atestami producentów, oględzinami
na budowie bądź odpowiednie badania specjalistyczne.
8. OBMIAR ROBÓT
Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe.
9. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Odbiór ten polega na ocenie i jakości wykonanych robót, które w toku procesu
budowlanego stają się niewidoczne na skutek zasypania wykopów, zamurowania
wnęk itp. Podstawą do dokonania tego odbioru są:
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 dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
z rysunkami i szkicami,
 dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian,
 dokumenty dotyczące jakości materiałów.
 ODBIÓR KOŃCOWY
Jest to finalna ocena jakości i ilości wykonanych robót w zakresie zadania wraz
z dokonaniem finansowego rozliczenia końcowego.
Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym:
 wyniki i protokoły z przeprowadzonych wszystkich prób i pomiarów,
 dokumenty odbiorowe robót ulegających zakryciu,
 operat kolaudacyjny (ponumerowany spis zawartości z tytułami dokumentów).
Odbiór ten polega na sprawdzeniu i zgodności przedłożonych komisji przez
wykonawcę dokumentów i komisyjnym spisaniu protokołu odbioru końcowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DLA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W DWÓCH POMIESZCZENIACH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MIKOŁOWIE.

Obiekt:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 przy ul. Bandurskiego 1 w Mikołowie.

Inwestor:

Gmina Mikołów
43-190 Mikołów, ul. Rynek 16

Opracował:

Beata Kawecka
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach SP3 przy
ul. Bandurskiego 1 w Mikołowie.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robót jw.
3. Zakres robót objętych ST
Zakres ST obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania instalacji elektrycznej.
Wykonanie oświetlenia i montaż osprzętu elektrycznego:
- montaż puszek instalacyjnych IP44
- montaż łączników IP44, IP65
- montaż gniazd wtykowych IP44, IP65
- montaż opraw ze źródłem światła typu LED,
- montaż i podłączenie podgrzewacza pojemnościowego wody,
- wykonanie pomiarów ochrony przeciw - porażeniowej
4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z z umową,
dokumentacją przetargową i uwagami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązuje się
prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.
W szczególności będzie przestrzegał przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ochrony
od porażeń prądem elektrycznym. Wszystkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów
i zleceniem nadzorów branżowych nie podlegają odrębnej zapłacie i zostaną uwzględnione
w ofercie i cenie umownej.
5. Zgodność robót z dokumentacją i aprobaty techniczne
- dokumentacja i umowa tworzą całość wymagania w nich zawarte są obowiązujące
dla Wykonawcy. W ramach realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
aprobat technicznych i certyfikatów na wyroby, które zostaną zabudowane w obiekcie
w ramach realizacji umowy.
6. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót
Wykonawca podczas robót będzie utrzymywał ład i porządek na budowie, będzie stosował
przepisy związane z ochroną środowiska i utylizacji odpadów.
7. Materiały
Materiały stosowane przy realizacji robót powinny mieć właściwe oznaczenia typu i danych
technicznych, posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklarację zgodności
z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub z warunkami Producenta.
W czasie robót należy stosować materiały określone szczegółowo w projekcie oraz
w poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robot. Dopuszcza
się
zastosowanie
materiałów o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych o ile będzie to zgodne
z Projektem oraz wyłącznie za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykazanie, że materiały zamienne posiadają analogiczne lub lepsze parametry
techniczne, leży po stronie Wykonawcy i obciąża wyłącznie Wykonawcę. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jej nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia, do czasu
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
8. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów lub sprzętu.
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ich przemieszczaniem oraz układane zgodnie z zaleceniami Producentów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
9. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na jakość materiałów w czasie
załadunku, transportu i wyładunku. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania i powinien gwarantować bezpieczeństwo dla pracowników, osób
postronnych oraz nie powinien stwarzać zagrożenia pożarowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.
10. Wymagania szczegółowe
W instalacjach elektrycznych wewnątrz obiektu łączenia przewodów należy wykonywać
w osprzęcie instalacyjnym i rozdzielnicach mieszkaniowych. Nie wolno stosować
połączeń skręcanych. Montaż urządzeń i osprzętu należy wykonać zgodnie z dokumentacją
techniczną i wytycznymi Producenta.
11. Kontrola jakości wykonanych robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i umowie.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone
w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową. Po zakończeniu robót instalacyjnych, a przed montażem urządzeń należy
wykonać badania instalacji przewodowej: ciągłość żył, rezystancja izolacji, skuteczność
ochrony.
Z badań należy sporządzić protokół. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiałów i robót, prób, badań i pomiarów,
włączając w to pobieranie próbek, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one
wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia
tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polską
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Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO lub deklarację
na aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, a materiały które spełniają wymogi dokumentacji.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty
wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru.
Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone. Po zakończeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji
wykonawca jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą
sporządzoną wg odpowiednich wymagań.
12. Odbiory robót
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie
z dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, umową
i uprzednimi ustaleniami. Odbioru końcowego należy dokonać po wykonaniu odbioru robót
ulegających
zakryciu
oraz
po
wykonaniu
prób
montażowych,
badań
i pomiarów instalacji. Podstawowym dokumentem stwierdzającym odbiór końcowy
jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować
następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę, dokumenty stanowiące
o zgodności użytych materiałów z normami, certyfikaty zgodności, znaki bezpieczeństwa,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz
- Aprobaty Techniczne,
- protokoły z pomiarów i prób montażowych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
13. Przepisy zalecane do stosowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U.2016 poz. 1570)
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 22 czerwca 2016 (Dz. U. z 2016 r.
poz.1020).
- PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego – okablowanie.
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