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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót
budowlanych związanych z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych w ramach
projektu remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu.
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
- roboty budowlane
- dostawa i montaż windy
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych poniżej. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty remontowe i modernizacyjne obejmują następujące prace:
- roboty budowlane
- instalacje elektryczne
- dostawa i montaż windy
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące obejmują:
- wykonanie badań powykonawczych:
- sprawności instalacji elektrycznej.
Roboty tymczasowe obejmują:
- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
- doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych
1.4. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru
robót, literaturze technicznej. W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:
- ST - Specyfikacja Techniczna
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się:
specyfikację istotnych warunków zamówienia, i inne opracowania nie wymienione, a opisujące
przedmiot zamówienia.
1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Orzyszu (dz. nr ewid. 89/37,
89/38, 89/285, 89/304).
1.6.Wymagania ogólne
a) Ogólne wymagania dotyczące robót
- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z pozwoleniem na
budowę , projektem technicznym, dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela
Zamawiającego.
b) Przekazanie terenu budowy
- Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
b) Zgodność robót z dokumentacją przetargową:
- Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową,
ST, STS. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
c) Zabezpieczenie terenu budowy
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną
d) 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 wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,
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 uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
e) Ochrona przeciwpożarowa
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, 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 pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
f) Materiały szkodliwe dla otoczenia
- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
wbudowania. Wszelkie materiały użyte 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, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
g) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
i) 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej,
j) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia
przez Zamawiającego).
k) 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.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Zgodnie z ustawą„Wyroby budowlane"( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1.oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
1) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
2) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane". Przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie
dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania ST, STS w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
2.3. 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 Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z
Zamawiającym organizuje Wykonawca.
2.4.Szczegółowe dane o materiałach
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
występujące w danych rodzajach robót materiały.
Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń
czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo
zamówień publicznych".
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz
będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i
udokumentować jego jakość ,celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONAWCA ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, w
ST i STS, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni
wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię Polecenia
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na

terenie Zamawiającego.
5.1.2. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać :
- sprawdzenia kompletności dokumentacji,
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z
Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne
ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.
5.1.3 Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, , następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- projekt budowlany,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót.
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 Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.
6.2.Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych bada wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST
i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.3.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawą
„ Wyroby budowlane " ( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1. Oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2. Umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3. Oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1
do ustawy „Wyroby budowlane".
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów
rzeczowych.
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
przetargową, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze dostarczonym przez Inwestora,
z koniecznością sprawdzenia przez Wykonawcę.
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami ST, STS.
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.5.Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.
7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru
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.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 .Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2.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 umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie
powiadamiając Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją przetargową, ST, STS i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
8.4.Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją przetargową, ST i STS. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i
odbiorów częściowych.
8.5.Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- receptury i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych ,
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w
budownictwie
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według 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.
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących
przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robót czytelnie.
Ceny jednostkowa robót winna obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko
Wykonawcy,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacją
przetargową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest

faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń
obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U.03.207.2016 - j.t. - Prawo budowlane.
Dz.U.01.138.1554 - Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1133 - Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz.U.03.120.1127 - Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.
Dz.U.03.121.1137 - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej.
Dz.U.04.202.2072 - Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno - użytkowy.
Dz.U.95.8.38 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U.99.43.430 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Dz.U.00.63.735 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139 - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.
Dz.U.04.92.881 - Wyroby budowlane.
Dz.U.04.237.2375 - Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upoważnione do ich wydawania.
Dz.U.04.130.1386 - Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 - Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011 - Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób
znakowania ich znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861 - Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów
Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 - Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich
wydawania.
M.P.04.32.571 - Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.
M.P.04.48.829 - Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.
M.P.96.19.231 - Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726 - Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych ustaw.
Dz.U.02.220.1850 - Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola
zawartości tych izotopów.
Dz.U.02.169.1386 - Normalizacja.
Dz.U.02.239.2038 - Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem
państwa.
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych.
Instrukcja nr 282 - „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie
obniżonych temperatur"- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarządzania jakością- Wymagań

\

STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 .WSTĘP
1.1. Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami elementów
budowlanych, wykuciami i demontażem elementów instalacji w ramach projektu remontu byłego
hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu.
1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Wykucie z muru,
- Rozkucie murów pod otwory windy,
- Odbicie części tynków,
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- Opłata z umieszczenie materiałów z rozbiórki ( odpadów) na wysypisku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja przetargową,
specyfikacją techniczną
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiórkowe, demontażowe, wykucia będą wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i
elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i
rodzaju robót rozbiórkowych i demontażowych.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji
robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
- Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby
placu budowy
- Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów

pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami
transportu materiałów i sprzętu
- Opracowanie planu „bioz" - planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych
przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych
- Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry
- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów
budowlanych
- Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych
elementów robót
- Wewnętrzne przepisy Zamawiającego
1.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość
powinna wynosić nie mniej niż1,50 m,
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży,
umywalnię i ustępy,
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię,
suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny
osobistej dla kobiet, ustępy.
e) pomieszczenia powinny by ć o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np.
materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego.
2. Rozbiórki i demontaże.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych
dokumentacją przetargową Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.
Kontrola jakości robót polega na:

- sprawdzeniu kompletności wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich
ponownego użycia
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10

STS-2 - Roboty murowe
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót murowych: uzupełnienie otworów zbędnych szybu windy z cegły pełnej w ramach
projektu remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu.
1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- uzupełnienie zbędnych otworów szybu windy z cegły pełnej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową,
specyfikacją techniczną
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-0. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową
występują niżej wymienione materiały podstawowe:
a/ Cegła budowlana pełna,
b/ Składniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
a) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.
b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
c) Cegłę, można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie
przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Wykonywanie robót murowych:
Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły,

zaprawy. Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. Cegły winny być czyste i
wolne od kurzu. Mury lub ich uzupełnienia wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego
wiązania i grubości spoin, uwzględniając szpałdowanie wiążące do istniejących ścian
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robót murowych obejmuje:
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, zaprawa,
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości
wymiarów, tolerancji wykonawczych.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać :
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz
podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część1 :Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

STS-3 - Tynkowanie
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru: tynków zwykłych w ramach projektu remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w
Orzyszu.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- doczyszczenie powierzchni ścian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych
- tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie – obróbka otworów windy i ubytków
w ścianie
- ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową,
specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-0.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej
wymienione materiały podstawowe:
- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - zgodnie z wymaganiami normowymi
- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
- Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania
odpowiedniej normy. W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych Piasek
powinien mieć frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich:
-średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez
sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- cement winien od powiadać wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002
„Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku".
- wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003
„Wapno budowlane. Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności". Do zapraw należy
stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren
obcych. Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy

wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje
następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę,
rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem,
natomiast cement, wapno suchogaszone, i inne materiały workowane można przewozić dowolnymi
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
uszkodzeniem. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 .Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte
zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym. Tynki zwykłe ze względu na miejsce
stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny
odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze", Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom
normowym oraz według zatwierdzonej receptury.
Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice okienne czy drzwiowe.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur"
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża:
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną.
Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10
mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć10- proc. roztworem szarego mydła.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych:

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób
standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków
wewnętrznych.
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nienarażonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 .Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki
Zamawiającemu do akceptacji.
6.3.Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe."
6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją przetargową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Przedmiar robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST-0
7.2. Szczegółowe zasady przedmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię
tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą i
oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z
dokumentacją przetargową.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
wysokości
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
c) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego
w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i
winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
9.2 Cena wykonania robót obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości
do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po wykuciach, przekuciach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część1 :Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 197-1:2002 Cement . Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

STS-4 - Roboty malarskie
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach projektu remontu byłego hotelu na potrzeby
Ratusza w Orzyszu.
1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych STS
Wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe wykonywane w
warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb, emulsyjnych i olejnych
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- gruntowanie pod malowanie – tynki ścian
- malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową,
specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-0.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej
wymienione materiały podstawowe:
- Farby emulsyjne i silikatowe
- Preparat gruntujący . np. Atlas Uni Grunt lub równoważne.
Farby i inne materiały malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach o
temperaturze nie niższej niż+ 5 C
Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt:
drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe , narzędzia i sprzęt do robót malarskich.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zapewniających temperaturę nie niższą niż+5°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 .Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-0.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana
duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Roboty malarskie na

zewnątrz i wewnątrz budynku powinny by ć wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc
naprawionych. Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Wilgotność powierzchni tynkowych
przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4% dla farb emulsyjnych.
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie
plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być
wykonane zgodne z zaleceniami producenta farb.
Przygotowanie podłoża
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Gdy podłoże jest
bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, należy je lekko zwilżyć przy
pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania.
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać
wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny
być przygotowane w następujący sposób:
a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z
której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z
powierzchnią tynku
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża
powinny być zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami producenta farb
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od zanieczyszczeń
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. Przed malowaniem elementów
metalowych należy je oczyścić i odtłuścić
Wykonywanie robót malarskich
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,
plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną.
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i
odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń
o różnym odcieniu i natężeniu. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb
nie określa inaczej) w temperaturze nie niższej niż+5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby
temperatura nie spadła poniżej +0°C i nie wyższej niż+22°C). Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C . Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można wykonywać w pomieszczeniach, w
których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni
(przeciągi nie są wskazane).
6. Kontrola jakości robót
6.1 .Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni:
tynków, gładzi, nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sprawdzenie z godności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie połysku
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
- przyczepności farby do podłoża,
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1 .Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST-0
7.2.Szczegółowe zasady przedmiarowania

Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość
ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu. Powierzchnię stropów belkowych,
kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się w rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i
miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się
doliczając powierzchnie ościeży do malowania.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich.
Roboty uznaje się za zgodne z uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania
w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien
zawierać :
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część5: Ochronne systemy malarskie
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.
Minimalne wymagania techniczne;
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków;

STS-5 Rusztowanie
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót budowlano
montażowych w ramach projektu remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu.
1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót :
- Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 21 m
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową,
projektową, specyfikacją techniczną
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-0.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej
wymienione materiały podstawowe:
- rusztowanie rurowe
Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt:
elektronarzędzia.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Montaż - rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości.
Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości
dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na
przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.
Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru spisać protokół, który stanowi podstawę
dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Rusztowania przy kominach wykonywać należy z

tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać
stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić materiały, podłoże,
prawidłowość wykonania, urządzenia piorunochronne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robót montażu zadaszeń obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją
- sprawdzenie jakości materiałów
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów
- sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania
- sprawdzenie wykonanych połączeń
- sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne)
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony
protokołem i winien zawierać
- ocenę wyników kontroli,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMETY ODIESIEIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza
PN-EN 74:2002U Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nośnych wykonanych z rurstalowych - Wymagania i procedury badań
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

SST-6 Dostawa i montaż windy
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dostawą i montażem windy i elementów towarzyszących będących w zestawie
systemu w ramach projektu remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót :
- weryfikacja dokumentacji budowlanej w zakresie szybów windowych,
- dostawa urządzenia wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystyką i specyfikacją
techniczną oferty ,
- transport samochodowy – plac budowy ,
- pełny montaż ( front robót niezbędny do rozpoczęcia montażu przygotowany w uzgodnieniu z
dostawcą systemu windy,
- nadzór nad montażem ,
- rozruch ,
- dokumentacja techniczna ( odbiorowa ) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami
zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego ,
- odbiór urządzeń przez Jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatów Zgodności,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową,
projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.
2.2. Szczegółowe dane materiałów
Szczegółowe dane materiałów ( charakterystyka techniczna windy ) - zgodnie z dokumentacją
przetargową, projektową i dokumentacją dostawcy systemu:
- Typ dźwigu dźwig osobowo-towarowy , przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i
niewidomych oraz niedowidzących,
- Liczba dźwigów 1 sztuka,
- Usytuowanie w szybie betonowo-ceglanym
- Udźwig minimum 1000kg / 13 osób,
- Prędkość jazdy 0,63 m/s,
- Ilość przystanków 6
- Ilość drzwi kabinowych 2, drzwi pod kątem 90 stopni,,
- Ilość drzwi szybowych 6 ,
- Wysokość podnoszenia ok. 17,32m
- Sterowanie całkowicie elektroniczny system sterowania, zbiorczość jazdy „góra – dół“,
standardowo wyposażony w:
- System jazdy serwisowej (po przełączeniu kluczyka w panelu sterowym),
- System jazdy pożarowej (po otrzymaniu sygnału z czujki lub centrali pożarowej, dźwig zjedzie do
wytypowanego przystanku i pozostanie tam z otwartymi drzwiami),
- Dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia,
- Napęd elektryczny bezreduktorowy, wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy,
kabina zawieszona na pasach lub linach

- Wymiary minimum kabiny 1200 x 2000 x 2100 mm (szer. x gł. x wys.),
- Ściany kabiny – wykonane ze stali nierdzewnej,
- Ściana tylna windy wyposażona w poręcz oraz pokryta lustrem nad
poręczą,
- Sufit – płaski, wykonany ze stali nierdzewnej lub inny,
- Podłoga – podłoże antypoślizgowe,
- Panel dyspozycji COP – wyposażony w piętro - wskazywacz,
- Kluczykowy wyłącznik jazdy serwisowej, łączność awaryjną.
- Kabinę wyposażyć w system głośnomówiący informujący o lokalizacji Windy oraz w przyciski
oznaczone pismem Braille’a – dla osób Niewidomych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje sprzęt zgodny z
wytycznymi dostarczyciela systemu wind.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Montaż i dostarczenie windy zgodnie z wytycznymi dostarczyciela systemu windy z koniecznym
uzgodnieniem i akceptacją przez Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robót obejmuje:
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją
• sprawdzenie jakości materiałów
• sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony
protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników kontroli,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących

oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa windy dostarczana przez producenta.

