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I. Ogólna specyfikacja techniczna
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania przebudowy
rozbudowy
z

i

remontu

zagospodarowaniem

budynku
terenu.

Domu

Kultury

Specyfikacja

obejmuje

w

Czerwonej
w

Wodzie,

szczególności

wraz

wymagania

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji przy zleceniu i realizacji robót,
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Przewiduje się wykonanie podanego niŜej zakresu robót zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac zasadniczych:
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
1.3.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których
koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:
- zorganizowania zaplecza i placu robót,
- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów,
- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,
- regulacji i rozruchu instalacji,
- koordynacji i nadzoru technicznego.
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót
1.4.1 Spis projektów i pozostałych elementów.
1. Projekt budowlany przebudowy budynku świetlicy wiejskiej.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiązany

wykonywać

wszystkie

roboty

ściśle

według

otrzymanej

dokumentacji

technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

1.5. Określenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od
przypadku).
1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie.
1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.
1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót
1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej.
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.
1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników
i innych pracowników Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.
1.5.10. Personel Zamawiającego - Inspektor oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy InŜyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiającego lub Inspektora do wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako
Personel Zamawiającego
1.5.11. Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy
kaŜdej z tych osób.
1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej
1.5.13.

Przedsięwzięcie

budowlane

-

kompleksowa

realizacja

robót,

zgodnie

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie
1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).
1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni
następcy tej osoby.
2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót

będą

oparte

na

wymaganiach

sformułowanych

w

umowie,

specyfikacjach

szczegółowych, specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora
Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
2.2 Teren robót
2.2.1 Charakterystyka terenu robót
Roboty związane z przebudową, rozbudową i remontem realizowane będą w budynku Domu
Kultury w Czerwonej Wodzie. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu realizowane
będą na części działki nr 1769/10, 2427, 1771, 2287, AM-4, Obr. Czerwona Woda
w

zakresie

przeznaczonym

na

potrzeby

inwestycji.

Przebudowywane,

remontowane

pomieszczenia zlokalizowane są w budynku uŜyteczności publicznej. Obiekt został
wykonany w technologii tradycyjnej, w której główne elementy charakteryzują się
następująco:


fundamenty ławy,



ściany murowane z cegły pełnej,



strop gęstoŜebrowy,



posadzki to płytki ceramiczne, parkiet,



stolarka drzwiowa i okienna PVC, drewniana,



tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne,



pokrycie dachu z blachodachówki.

Budynek wyposaŜony jest w następujące instalacje:



elektryczną,



wodno-kanalizacyjną,



centralnego ogrzewania.

Dostęp do budynku jest zapewniony poprzez drogę gminną.
Rozbudowa polega na wykonaniu dodatkowych pomieszczeń do dobudowanej części obiektu
od strony elewacji wschodniej. Przebudowa i remont polega na zmianie w układzie
funkcjonalnym budynku dostosowanym da aktualnych przepisów i wymogów inwestora.
W wyniku przebudowy, rozbudowy i remontu obiektu w poziomie parteru zostaje
wprowadzony nowy układ funkcjonalny oraz nowy podział pomieszczeń. W budynku,
w części głównej pozostawiono istniejący układ pomieszczeń lokalizując w niej bibliotekę,
magazynek/pomieszczenie na sprzęt porządkowy, komunikację, salę, scenę, zaplecze sceny
oraz pomieszczenie pomocnicze. W części dobudowanej i rozbudowywanej pozostawiono
istniejącą kotłownię, czytelnię, dwie świetlice, komunikację, zespół pomieszczeń sanitarnych
oraz zespół pomieszczeń związanych z funkcją gastronomiczną. Przewidywana liczba
pracowników do 2 osób, uŜytkowników do 120 na sali i 60 w pomieszczeniach uŜytkowych.
W budynku zaprojektowano wykonanie następujących instalacji:
- sanitarnych wewnętrznych: wod.-kan, c.o.,
- elektrycznych wewnętrznych: oświetlenie, gniazda, niskoprądowe.
Do budynku doprowadzone są przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowe, energetyczne.
2.2.2 Przekazanie terenu robót
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaŜe Kierownikowi
budowy plac budowy, dziennik budowy, dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Wykonawca umieści w miejscu określonym przez zarządzającego tablicę
informacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy od momentu przekazania.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania w toku realizacji inwestycji.
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na teren budowy i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na

placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na
placu

budowy.

Materiały

łatwopalne

będą

przechowywane

zgodnie

z

przepisami

przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów zakresie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.3.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
2.3.3 Certyfikaty, deklaracje i atesty
UŜyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku
wyrobów, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
2.3 Dokumenty robót
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem robót prowadzonym przez kierownictwo
robót

na

bieŜąco,

zarówno

dla

potrzeb

zamawiającego

jak

i

wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy terenu robót aŜ do zakończenia
prac.

Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

prowadzenie

dziennika

budowy

zgodnie

z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową. KaŜdy zapis do dziennika powinien zawierać jego datę,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając
pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika robót powinny być
przejrzyście

numerowane,

oznaczane

i

datowane

przez

zarówno

wykonawcę

jak

i zarządzającego realizacją umowy InŜyniera kontraktu. W szczególności w dzienniku
powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę terenu robót;
- dzień dostarczenia dokumentacji przez zamawiającego;
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru;
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi.
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty robót zawierają teŜ:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) Pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i remont budynku,
c) Protokoły przekazania terenu robót wykonawcy,
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów,
g) Korespondencję dotyczącą budowy.
2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokument będą stale dostępne do

wglądu

przez

Inspektora

oraz

upowaŜnionych

przedstawicieli

zamawiającego

w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.
3. INSPEKTOR NADZORU
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających

w jego imieniu, w

zakresie

przekazanych im uprawnień i obowiązków.
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą

być

zgodne

z

wymaganiami

określonymi

w

poszczególnych

szczegółowych

specyfikacjach technicznych.
4.2. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru moŜe
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność
tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające
atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do
uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. KaŜdy
rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe.
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca

jest

zobowiązany

zapewnić.

śeby

materiały

i

urządzenia

tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu.

4.5 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie remontu lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia.

5. ODBIORY ROBÓT
5.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi końcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
5.2. 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 Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
5.3. Odbiór końcowy
5.3.1. Zasady odbioru końcowego
Odbiór końcowy polega na 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. Odbiór końcowy nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli zamawiającego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru
końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja 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 robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy (oryginał)
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
W przypadku, gdy wg 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 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
5.4. 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 pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:
- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbioru robót,
Oryginał protokołu odbioru końcowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym załącznikiem do faktury.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz. 690 z późniejszymi zmianami)
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690
z późniejszymi zmianami)
7.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953
z późniejszymi zmianami)
7.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.
z 1998r. Nr126, poz.839 z późniejszymi zmianami)
7.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169,
poz.1650)

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania przebudowy
rozbudowy
z

i

remontu

zagospodarowaniem

budynku

terenu

Domu

obejmujący

Kultury
w

w

Czerwonej

szczególności

Wodzie,

wymagania

wraz

właściwości

materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych
robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych
w punkcie 1.1. Zakres robót polega na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Domu
Kultury oraz wykonaniu zagospodarowania działki wraz z infrastrukturą techniczną, na
której jest zlokalizowany budynek. Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem
budowlanym, przedmiarem robót przekazanym przez Inwestora. Specyfikacja techniczna
obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Ogólny zakres prac
Zakres prac obejmuje:
W ramach robót budowlanych:


wykonanie rozbiórek, demontaŜy



wykonanie robót ziemnych



wykonanie fundamentów



murowanie ścian fundamentowych



murowanie ścian parteru



wykonanie elementów Ŝelbetowych



wykonanie więźby dachowej



wykonanie pokrycia dachu



wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych



wykucie nowych otworów w ścianach



rozebranie ścian



montaŜ nadproŜy



wykonanie ścianek działowych



wymianę i montaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej



wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami



wykonaniu posadzek oraz podłóg z płytek, paneli podłogowych



wykonanie robót tynkarskich



wykonaniu robót malarskich



wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych



wykonanie elewacji budynku



pozostałych robotach wykończeniowych

W ramach robót instalacji sanitarnych:


demontaŜ istniejących przewodów instalacyjnych i urządzeń



wykonanie instalacji wody zimnej



wykonanie instalacji wody ciepłej



wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej



wykonanie instalacji c.o.



wykonanie instalacji hydrantowej



montaŜ urządzeń sanitarnych i armatury z podłączeniem



próby szczelności instalacji



płukanie i dezynfekcja przewodów

W ramach robót instalacji elektrycznych:


demontaŜ istniejących przewodów instalacyjnych i urządzeń



wykonanie instalacji oświetleniowej



wykonanie instalacji zasilającej



wykonanie instalacji ochrony od poraŜeń



wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych



wykonanie instalacji niskoprądowych



wykonanie instalacji fotowoltaicznej

W ramach robót zagospodarowania terenu:


wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z murkami oporowymi



wykonanie ciągów komunikacyjnych



wykonanie terenów zielonych wraz z małą architekturą



wykonanie ogrodzenie terenu



wykonanie instalacji oświetleniowej terenu



wykonanie odcinka wewnętrznej instalacji gazu



wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej



wykonanie systemu drenaŜu opaskowego, odwadniającego



wykonanie przyłącza wody



wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową zbiornika

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
NaleŜy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu robót.
Materiały niezbędne do wykonania robót zostały określone i opisane w przedmiarach robót.
RównieŜ w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te
zmiany na zasadzie równowaŜności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu
z projektantem oraz akceptacji Inwestora.
3. SPRZĘT
Sprzęt niezbędny do wykonania robót zostały określony i opisany w przedmiarach robót.
4. TRANSPORT
Materiały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i ładowności.
Urządzenia naleŜy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania materiałów naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. Środki
transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót moŜe być dowolny
pod

warunkiem

zachowania

zasady

nie

szkodzenia

ani

pogarszania

jakości

transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Szczegółowy zakres robót.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar naleŜy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót
moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów,

jak równieŜ wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora,
a takŜe obowiązującymi normami i przepisami.
8.1. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• Protokoły przeprowadzonych badań
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia
wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
•

Zgodność

wykonania

z

Dokumentacją

Projektową

oraz

ewentualnymi

zapisami

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
• Protokoły przeprowadzonych badań, prób
• Dokumentację powykonawczą

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
Wszystkie normy związane bezpośrednio z przedmiotem inwestycji.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z póŜ. zm)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
technicznych sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/9 poz. 836)
[4] 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 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów

budowlanych

dopuszczanych

do

obrotu

i

powszechnego

stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie
albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta,
oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.

