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1. W S T Ę P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlano - montaŜowych związanych
z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKĘ I GMINNY OŚRODEK KULTURY” w Wilczej
przy ul. Karola Miarki 123.
Inwestor : Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. W dalszej części opracowania Specyfikacja
Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montaŜowe, opisane w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych:
1. Prace rozbiórkowe i demontaŜowe
2. Remont posadzek
3. Malowanie ścian i sufitów
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5. Przebudowa instalacji
6. MontaŜ sufitów podwieszanych

1.3. Podstawa opracowania

• Umowa o prace projektowe

• Projekt architektoniczno-budowlany

• Zatwierdzona koncepcja funkcjonalno – przestrzenna dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego

• Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych
producentów i certyfikatach

• Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano-montaŜowych i
wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu kaŜdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami
upełnomocnionego przedstawiciela Zlecającego nazywanego w dalszej części opracowania InŜynierem.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

2.1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

•  Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
•  Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
•  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
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•  Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane 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, 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 zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze,
oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, oraz bezpieczeństwa uŜytkowników.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
InŜynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.

2.1.4. 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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

2.1.5.  Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

2.1.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.1.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a
szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
OdzieŜ robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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2.1.8.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.9.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.2. Materiały

2.2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień 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
InŜyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie,
do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w
miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z InŜynierem organizuje Wykonawca.
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2.2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.

2.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez InŜyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera 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 uŜytkowania, a
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie 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 SST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami InŜyniera.

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 InŜyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji InŜynier 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 rozwaŜaną kwestię. InŜynier, na Ŝądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić
swoją decyzję.

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6. Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
• oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia miejsc składowania materiałów.

2.7. Kontrola jakości robót

2.7.1.  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 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
i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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.

2.7.2.  Pobieranie próbek

Na Ŝądanie Zamawiającego moŜna przeprowadzić pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie InŜyniera 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



7

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 InŜyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

2.7.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InŜyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.

2.7.4.  Raporty z badań

Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

2.7.5.  Badania prowadzone przez InŜyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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.

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2.7.6.  Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte

 certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 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
InŜynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.8. Dokumenty budowy

2.8.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



8

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia InŜyniera,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do
ustosunkowania się.

Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2.8.2.  Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
księgi obmiaru.

2.8.3.  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.
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2.8.4.  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
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie
Zamawiającego.

2.9. Obmiar robót

2.9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
InŜyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.

2.9.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnoŜona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

2.9.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

2.9.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania
dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.
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2.10. Odbiór robót

2.10.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2. 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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje InŜynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. 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 InŜynier.

2.10.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego 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 ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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2.10.5. Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

2.10.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie „Odbiór końcowy robót”.

2.11. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za
daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową.
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2.12. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z
10 maja poz.718).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r.
Dz.U. nr 8, poz. 71).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138).

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV
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3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Z uwagi na charakter opracowania, które swym zakresem wszystkich robót budowlano-montaŜowych związanych z przebudową
pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę i gminny ośrodek kultury, podane niŜej specyfikacje techniczne stanowią w większości
analogiczne rozwiązania techniczno-materiałowe do prac wykonanych remontach wcześniejszych. NaleŜy więc zwrócić
szczególną uwagę na dobór materiałów wykończeniowych.

3.1. WSTĘP

ZałoŜenia ogólne podano w ST 00

3.2. Posadzki

3.2.1.  Przygotowanie podłoŜa

Powierzchnie na których będą wykonywane posadzki muszą być dokładnie posprzątane oraz pozbawione wszelkich
zabrudzeń. PodłoŜe pod posadzki powinno być równe i poziome. Istniejące nierówności naleŜy usunąć. W przypadku
nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni występują dziury lub inne uszkodzenia podłoŜe musi być
wyrównane.

3.2.2. Jastrychy wyrównawcze

1. Jako warstwę wyrównawczą pod płytki naleŜy wykonać wylewki z gotowych mas samopoziomujących (np. Ceresit
CN 83) - o grubości 10-30 mm, układane na oczyszczonym podłoŜu. PodłoŜe musi być mocne, szorstkie, suche i
oczyszczone z tłuszczów, pyłu i bitumów. Przed wykonaniem wylewki podłoŜe betonowe musi zostać zagruntowane –
preparatem określonym przez producenta wylewek (np. Ceresit CN 17).

2. Wylewki muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką styropianową
do 0.5 cm.

3. W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - naleŜy wykonać dylatacje posadzek. Do tego
celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub nacięcia z wypełnieniem spoin elastyczną zaprawą do fugowania
masami na bazie silikonu lub kitu poliuretanowego - przeznaczonymi do tego typu uŜytkowania. Dopuszcza się
wykonanie nacięć podłoŜa na min. 0.5 grubości płyty.

4. Dokładność wykonania – odchyłki po przyłoŜeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm.
W pomieszczeniach róŜnice poziomów mierzone pomiędzy naroŜnikami nie mogą przekraczać 3 mm, a na korytarzach
5 mm.

3.2.3. Wykończenia posadzek i schodów – płytki gresowe.

Materiały:

1. W projekcie przewidziano zastosowanie posadzki z płytek z nawierzchnią odporną na zanieczyszczenia –
polerowaną i antypoślizgową - klasy B antypoślizgowości (wymagany atest). Spoina wąska Ceresit CE 33 SUPER w
kolorze szaraym.

2. Przy doborze płytek naleŜy zwrócić uwagę na własności materiału, a w szczególności:

• Nasiąkliwość ≤1,0%

• twardość (skala Mohse’a) ≥ 7

• wytrzymałość na zuŜycie głębokościowe max. 150 mm3

• wytrzymałość na zginanie min. 27 MPa

Wykonanie posadzki:

1. Przy wykonywaniu posadzek z płytek ceramicznych układanych na klejach cementowych temperatura otoczenia nie
powinna być niŜsza niŜ 5°C i nie wyŜsza  niŜ 25°C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia kleju. Materiały uŜywane do wykonania posadzki powinny
znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót.
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2. Posadzki naleŜy układać na podkładach jastrychowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej  12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa. Posadzka powinna być układana na świeŜym podkładzie, bezpośrednio po jego
wstępnym stwardnieniu, nie później jednak niŜ po upływie 3 dni. Płytki powinny być układane na podłoŜu
wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo. Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone
wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilkunastu sekund.

3. W projekcie przewidziano zastosowanie masy do spoinowania. Spoiny między płytkami układanymi na kleju
cementowym powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie zaprawą, tj. do 5 mm. Szerokość spoin po-
winna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny między poszczególnymi płytkami powinny być takiej samej
szerokości i przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej
niŜ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Do wypełniania spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna być zwilŜona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed  jej
związaniem,  powierzchnia  posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.

4. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą naleŜy usuwać niezwłocznie w czasie układania
płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta preparatem polecanym przez
producenta w celu usunięcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu   (spadku).
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą, a posadzką nie powinny wynosić więcej
niŜ 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej   lub od ustalonego
spadku nie powinno być większe niŜ ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

3.3. Wykończenie ścian i sufitów

3.3.1.  Malowanie ścian i sufitów farbami dyspersyjnymi

Prace przygotowawcze:

1. Przy robotach przygotowawczych naleŜy stosować środki ochrony osobistej, tj.:

-  zabezpieczyć   oczy   okularami   ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem,

- zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w
rękawicach,

- uŜywać specjalnej odzieŜy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

- naleŜy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza.

2. Przed przystąpieniem do malowania naleŜy – usunąć istniejące powłoki malarskie, wyrównać i wygładzić
powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, ściany wyrównać gładzią gipsową z 2-krotnym
szlifowaniem. Następnie naleŜy powierzchnię zagruntować. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z
zaleceniami producenta farb.

3. Powierzchnie podłoŜy przewidzianych pod malowanie powinny być:

- gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern;
wszelkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o
średnicy nie przekraczającej  5 mm i głębokości do 4 mm — dla podłoŜy betonowych;  w zakresie równości
tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych
rys, spękań i rozwarstwień,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń (jak kurzu, brudu oraz rdzy); w razie potrzeby naleŜy
je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą,

Roboty malarskie:

1. W projekcie przewidziano malowanie ścian farbami wodo-rozcieńczalnymi (dyspersyjnymi). W klatkach schodowych
i korytarzach zaprojektowano pasy w dolnej partii ścian z kamyczkowego tynku akrylowego. Pozostałe partie ścian i
sufity - 2-krotne malowanie farbą dyspersyjną w kolorze białym (po uprzednim zagruntowaniu podłoŜa).
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2. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Wilgotność
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być niewiększa, niŜ 4%. Malowanie tynków o wyŜszej
wilgotności niŜ podana moŜe powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

3. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w temperaturze nie niŜszej niŜ
+5 0C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniŜej 0 0C) i nie wyŜszej niŜ +22 0C. Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 0C. Farby emulsyjne naleŜy
przechowywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 0C.

4. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi moŜna wykonywać w pomieszczeniach, w których
zapewniona jest naleŜyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).

5. Gdy podłoŜe jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, naleŜy je lekko zwilŜyć przy
pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania.

6. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza
się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Barwa powłoki powinna być
jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu. Na linii styku odmiennych
barw powłok mogą występować odchylenia od linii prostej do 2 mm na 1 m oraz do 4 mm na całej długości linii
rozgraniczającej barwy. Odchylenie linii liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Nie dopuszcza się
widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ.

7. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, a takŜe na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd    pomalowanej
powierzchni.

Kontrola jakości wykonywania prac malarskich:

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być przeprowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:

-sprawdzenia zgodności z projektem uŜytych materiałów i ich jakości,

-sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoŜa,

-sprawdzenie jakości przygotowania poszczególnych powierzchni do malowania (stopień Sa, profil Rz,), zgodnie z
normami PN-ISO 8501-1:1996, PN-M-04251, ISO 8501-3, ISO 8502-3, ZN-89/101124, skuteczność odtłuszczenia wg
normy PN-H-97052 lub ZN-89/101124

-sprawdzenia jakości wykonania i grubości kolejnych warstw powłok malarskich (GPS) zgodnie z PN-C-81515, ich
wyschnięcia zgodnie z PN-C-81519, na kaŜdym etapie malowania,

-sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:1996.

3.4. Stolarki drzwiowa i okienna

W projekcie przewidziano wymianę istniejącej drewnianej stolarki drzwiowej na drzwi p.-poŜ. EI-30 o szerokości 90cm. oraz
wymiana 1 szt. okna w pomieszczeniu kotłowni na okno PCV – o wymiarach jak na rysunku rzutu.

Drzwi wejściowe do budynku na elewacji pn.-zach. przeznaczono do pomalowania.

Rodzaje zastosowanych drzwi:

1. Drzwi wejściowe do budynku na elewacji pd.-zach. przeciw włamaniowe - metalowe o szerokości 90cm.

2. Drzwi wejściowe do budynku na elewacji pn.-zach. renowacja poprzez przeszlifowanie i pomalowanie.

Prace przygotowawcze:

1. DemontaŜ istniejących drzwi i nadproŜy przewidzianych do wymiany wraz z ościeŜnicami.

2. W razie konieczności naleŜy poszerzyć otwory drzwiowe przez wykucie w istniejących ścianach zgodnie z
dokumentacją projektową. Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót mu-
rowych.

Zasady montaŜu:

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia drzwi – w trakcie prac montaŜowych naleŜy zachować następujące zasady
ich prowadzenia:
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1. Sprawdzić dokładność wykonania otworów drzwiowych – szerokość otworu powinna być większa z kaŜdej strony o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeŜnicy. W
przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek naleŜy je zlikwidować przed
przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic.

2. Przed montaŜem drzwi – zdjąć skrzydła drzwiowe z ościeŜnic. OścieŜnicę ustawić w otworze na drewnianych
klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeŜnicą zachowane były luzy montaŜowe. Wstępnie
zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów. OścieŜnicę naleŜy klinować w jej naroŜach. Klinowanie w
połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemoŜliwić osadzenie skrzydeł lub blokować
płynne otwieranie.

3. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić
przekątne oraz światło ościeŜnicy. Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1
m oraz 3 mm - na długości powyŜej 1 m.

4. OścieŜnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montaŜu ościeŜnicy na kotwach –
naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w otwór drzwiowy. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu
ościeŜnicy w murze. Odległości między punktami mocowania ościeŜnicy nie powinny być większe niŜ 75 cm, a
maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy — nie większe niŜ 30 cm.

5. ZałoŜyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montaŜową przestrzeni między ościeŜnicą a murem – zabezpieczyć
powierzchnie drzwi drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montaŜu drzwi – stosować
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania
pianki montaŜowej. Wypełnienie pianką montaŜową szczeliny pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w
temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C.

7. Po utwardzeniu się pianki montaŜowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeŜy, pamiętając o
zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.

8. Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku drzwi z murem wzdłuŜ całego obwodu od strony wewnętrznej i
zewnętrznej.

9. Po obróbce ościeŜy – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni drzwi.

UWAGA: - montaŜ stolarki drewnianej naleŜy przeprowadzić po wykonaniu wszelkich prac „mokrych” związanych z
wykończeniem wnętrz, takich jak: wylewanie podłoŜy podposadzkowych, przecieranie ścian.

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:

- zgodność wymiarów

- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,

- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami – okucia, szyby, uszczelki, nawietrzaki, zamki, jakość i dobór ościeŜnic,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.

b) kontrola prawidłowości wykonania robót montaŜowych:

-sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania

- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montaŜu,

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montaŜową przestrzeni pomiędzy ościeŜnicą a ścianą,

- sprawdzenie czy w czasie montaŜu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawności działania elementów ruchomych.
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3.5. Instalacja zasilająca podgrzewacze wody

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót :

Z uwagi na zakres prac i wielkość przedmiotowego obiektu ogólne wymagania odnośnie zamierzonych robót
budowlanych mieszczą się w powszechnie przyjętych zasadach prac budowlanych, w tym szczególnie w stosowanych
dotychczas „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, opracowanych przez:

-  Tom I     „Budownictwo ogólne” – Instytut Techniki Budowlanej, - Warszawa

- Tom IV  „Instalacje elektryczne” – COBR Instal. i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „ElektromontaŜ” –
Warszawa

3.4.2. Materiały :

4.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przyjęte do realizacji zamierzenia
materiały ujęte są w dokumentacji projektowej i kosztorysach.

3.4.3. Sprzęt :

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Wymagania odnośnie sprzętu uŜytego do realizacji zamierzenia ujęto w opisach poszczególnych pozycji KNR.

3.4.4. Transport :

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym kontraktem.

3.4.5. Wykonanie robót

Wymagania i zasady wykonania robót powinny być zgodne z dotychczasowymi „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych”, normami przedmiotowymi przytoczonymi w końcowej części  specyfikacji oraz uznanymi
regułami sztuki budowlanej.

Poszczególne czynności realizacyjne mają być takŜe zgodne z opisami odpowiednich pozycji KNR, jak równieŜ
wytycznymi zawartymi w części opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowej.

3.4.6. Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości robót zapewnić naleŜy przez odpowiedni dobór kwalifikowanych, i posiadających doświadczenie
zawodowe pracowników zatrudnionych w wykonawstwie robót.

Nadzór nad robotami, zarówno ze strony Wykonawcy jak i Inwestora musi być powierzony osobom mającym
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz naleŜącym do regionalnych struktur samorządu zawodowego (wymóg
prawny od stycznia 2003 roku). Standardy wykonywanych prac muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich normach przedmiotowych, przytoczonych w końcowej części specyfikacji.

3.4.7. Obmiar robót

Obmiar wykonanych robót naleŜy prowadzić na bieŜąco w trakcie wykonawstwa oraz przy odbiorach poszczególnych
rodzajów lub etapów robót. Ma on na celu potwierdzenie zgodności pod względem ilościowym wykonanych robót z
dokumentacją projektową, jak równieŜ wykazanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych.

Jako technikę obmiaru naleŜy przyjąć bezpośredni pomiar z natury, dla ujednolicenia i umoŜliwienia porównania z
przedmiarem naleŜy stosować te same jednostki i zasady, co w przedmiarach występujących w dokumentacji
projektowej.

Obmiar robót sporządzony przez wykonawcę robót musi być obowiązkowo potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego wykorzystania wyników obmiaru do fakturowania
wykonanych robót budowlanych.
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3.4.8. Odbiór robót

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej i oświetleniowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące
dokumenty:

- uprawnienia Kierownika Robót

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokół odbioru instalacji wewnętrznej

- protokóły odbioru robót zanikowych,

- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.

Uwaga: Wymagane są atesty wszystkich wbudowanych materiałów, DTR urządzeń.

3.4.9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wycena wartości robót budowlanych ujęta w zestawieniu kosztów.

Wartość (cena) oferty wykonawcy robót nie powinna przewyŜszać tej wartości, o ile inwestor w drodze negocjacji nie
wyrazi zgody na uzasadnione przekroczenie, wynikające ze stopy inflacji, zmiany zakresu robót, podwyŜszenia
standardu wykonania lub innych przyczyn.

Planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie zadania w całym okresie jego realizacji muszą być
określone w wysokości umoŜliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań i terminowe zakończenie
inwestycji; oznacza to wymóg zachowania zgodności między zadaniami wynikającymi z harmonogramu realizacji
inwestycji a dysponowanymi środkami finansowymi.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3.6. Instalacje  wodno - kanalizacyjne

Wszelkie prace budowlane naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – rozdział : Instalacje wodno-
kanalizacyjne.
Pozostałe elementy specyfikacji opracowane są w części ogólnej

3.7. Wentylacja

Projekt przewiduje udroŜnienie istniejących przewodów wentylacyjnych poprzez odgruzowanie
Wszelkie prace budowlane naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pozostałe elementy specyfikacji opracowane są w części ogólnej

P r z e p i s y     z w i ą z a n e :

A. Przepisy budowlane

1) Ustawa z 4.VII.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami.

2) Ustawa z 7.VII.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. nr 15/1999, poz. 139) – z
późniejszymi zmianami.

3)Ustawa z dn. 10.VI.1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 119/1998 r., poz. 773) +
nowelizacje.

4)Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 155/1998, poz. 1014) – w części określającej obowiązki inwestorów
korzystających ze środków budŜetu państwa.
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5) Rozporządzenie Min. Gospod. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690).

6)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.II.1999 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 26, poz. 239).

7)  Rozporządzenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 26.IX.2000 r., w sprawie kosztorysowych norm
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r., Nr 114, poz. 1195).

8) Zarządzenie Min. Gospod. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.XII.1994 r., w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P. z 1995 r.
Nr 2, poz. 28) – z późniejszymi zmianami.

B. Normy

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

- PN-E-05204:1994. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

- PN-IEC 664-1:1998. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i
badania.

- PN-80/C-89205. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-IEC 598-1+A (1994). Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.

C. Certyfikaty, atesty, aprobaty

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.VII.1998 r. w sprawie określenia wykazu
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.VII.1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5.VIII.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

-Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.III.1997 zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 22, poz. 216 z 1997 r.).


