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1. PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia elewacji i zmiany pokrycia 
dachowego na budynku domu kultury w śernicy przy ul. Szafranka wraz z robotami 
towaŜyszącymi 

 
2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 
przetargowym oraz przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót. 

 
3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i 
odbioru robót dla zadania określonego powyŜej w zakresie wykonania robót 
remontowych: 
• DemontaŜ części poręczy w kotłowni 
• DemontaŜ rynien oraz rur spustowych 
• DemontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej (jak w projekcie) 
• DemontaŜ zadaszeń nad wejściami 
• DemontaŜ krat  
• DemontaŜ nieczynnego kominka wentylacji 
• DemontaŜ instalacji odgromowej 
• DemontaŜ opraw oświetleniowych znajdujących się na elewacji 
• DemontaŜ parapetów zewnętrznych 
• DemontaŜ kratek wentylacyjnych, skrzynek, itp. Znajdujących się na elewacji 
• DemontaŜ części papy z dachu 
• Wyburzenie ściany oporowej 
• Wyburzenia pionów wentylacyjnych murowanych wystających ponad dach do  
     poziomu dachu 
• Skucie schodów zejścia do kotłowni i warstw wykończeniowych podestów przy  
     wejściach 
• Skucie tynków elewacji i w kotłowni 
• Wykonanie wylewki betonowej w kotłowni  
• Wykonanie nowych ścian w kotłowni 
• Wykonanie attyk 
• Wykonanie otworów dla wentylacji grawitacyjnej sali 
• Wykonanie wykopów dla ścian oporowych i instalacji uziemienia 
• Wykonanie schodów betonowych przy wejściu 
• Wykonanie hydroizolacji i docieplenie cokołu  
• Wykonanie nowych pionów wentylacyjnych z cegły klinkierowej 
• Docieplenie ścian elewacji 
• UłoŜenie styropapy na dachu 
• Wykonanie obróbek blacharskich 
• Wykonanie nowych rynien i rur spustowych 
• MontaŜ wywietrzników dachowych 
• MontaŜ wyłazu dachowego 
• MontaŜ nowej stolarki okiennej i drzwiowej  
• MontaŜ zadaszeń przy wejściach 
• MontaŜ nowych parapetów zewnętrznych 
• Wykonanie ściany oporowej 
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• Wykonanie schodów zejścia do kotłowni 
• Wykonanie instalacji odgromowej 
• Zasypanie wykopów 
• Wykonanie spocznika przy zejściu do kotłowni z kostki brukowej 
• Wykonanie spoczników przy wejściach  
• UłoŜenie płytek w kotłowni i płyt granitowych na podestach przy wejściach 
• Malowanie poręczy w kotłowni 
• Malowanie nowych tynków 
• Malowanie ścian kotłowni 
• MontaŜ nowych opraw oświetleniowych 
• MontaŜ skrzynek, kratek wentylacyjnych na elewacji. 

 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami 
budowlanymi w zakresie robót budowlanych. 

 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Umową, 
przedmiarami robót, dokumentacją projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
6. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania przedmiotowego zadania powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały do wykonywania robót przy budowie naleŜy stosować zgodnie z 
przedstawionymi przedmiarami robót oraz z niniejszą specyfikacją. 

 
6.1 Materiały 

• Farby elewacyjne 
• Farby wewnętrzne ścienne 
• Farby do elementów stalowych 
• Obróbki blacharskie z blachy tytan.-cynk. 
• Rynny i rury spustowe z blachy tytan.-cynk. 
• Parapety zewnętrzne z blachy tytan.-cynk. 
• Tynki cienkowarstwowe 
• Tynki cementowo-wapienne 
• Bloczki silikatowe 
• Bloczki ceramiczne 
• Cegła klinkierowa 
• Wywietrzniki dachowe grawitacyjne 
• Wyłaz dachowy 
• Elementy instalacji odgromowej 
• Beton klasy B20 
• Piasek  
• Kruszywa kamienne 
• Papa i lepik 
• Siatki zbrojeniowe 
• Szklane zadaszenia wejść 
• Płytki podłogowe 
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• Płyty granitowe  
• Kostka brukowa betonowa szara 10/20 gr.6cm 
• Prefabrykowane stopnie betonowe 
• Prefabrykowane ściany oporowe 
• Styropian gr.3cm, 5cm, 12cm 
• Styropapa gr. 18cm 
• Okładzina elewacyjna 
• Stolarka okienna i drzwiowa 
• Oprawy oświetleniowe elewacyjne 

 
7. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na 
Ŝądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

 
8. TRANSPORT 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w 
sposób określony przez producenta, w sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu 
środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 
właściwą jakość robót. Do rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, 
przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty 
związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
9. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z 
warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być zgodna z 
dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. 
Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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10. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczane na budowę 
bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy równieŜ stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
11. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki 
obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 
12. ODBIÓR ROBÓT 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
• po dostarczeniu na budowę materiałów 
• po przygotowaniu miejsca budowy 
• po wykonaniu kaŜdego etapu  
• po wykonaniu robót wykończeniowych 

 
13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót określonych w dokumentacji 
projektowej oraz wymieniony w p.3 niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z 
warunkami zawartej Umowy. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze 
• przygotowanie terenu prac 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce budowy 
• wykonanie wszystkich prac rozbiórkowych 
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• wykonanie prac remontowych i budowlanych 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych 
protokołów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością 
Wykonawcy 

 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa prawo zamówień publicznych 
2 Ustawa Prawo budowlane 
3. Ustawa Kodeks Cywilny 
4. Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 200 Nr 202, poz. 2072) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 
120, poz. 1126) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. 
U z 2004r Nr 130, poz. 1389) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r r. 108, poz. 953) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r 8, poz. 401) 

10. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 w sprawie 
warunków i toku postępowania przy rozbiórkach nie uŜytkowanych obiektów oraz ogólnie 
obowiązujące przepisy BHP 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom Budownictwo ogólne 
MGPiB ITB 1989 / 1990r 

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom III Konstrukcje 
stalowe MGPiB ITB 1988r 

13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45442100-8 - Roboty 
malarskie- wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa 

14. KNNR2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 
15. KNNR3 Roboty remontowe ogólnobudowlane 
16. KNNR7 Konstrukcje metalowe 
17. KNR 202 Konstrukcje budowlane 
18. KNR 205 Konstrukcje metalowe 
19. KNRW 202 Konstrukcje budowlane 
20. KNR 401 Roboty remontowe budowlane 
21. KNRW 401 Roboty remontowe budowlane 
25. KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 
2 6 .  ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KR 2 - 0 2  
2 7 .  Polskie Normy 
 
Niewymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
Gliwice, listopad 2010 r 


