SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonanie prac budowlanych w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach zadania:
Wykonanie prac budowlanych w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót przy
wykonywaniu zadania:
Wykonanie prac budowlanych w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach
1.4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.5.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.5.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.
Kolor użytych do wykonania materiałów(farby, płytki itp.) uzgodniony z Zamawiającym.
1.5.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.4. Dziennik budowy – opatrzony pieczęciami Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego , rejestrowania dokonywania odbiorów robót , przekazanych poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem , Wykonawca a Projektantem.
1.5.5 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
1.5.6 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN).
1.5.7 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
2. MATERIAŁY
Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
- być nowe i nie używane,
- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,
- odpowiadać wymaganiom normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji oraz
innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
przepisami certyfikaty bezpieczeństwa.
Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację
użycia materiałów.
3. SKŁADOWANIE
Materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być składowane tak długo
jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach. Powierzchnia składowania musi być płaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację
kierownika robót.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone
materiały powinny być zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób
zapobiegających ich uszkodzeniu.
6. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie robót , zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność
za wszelkie szkody. Przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany będzie przedmiot
zamówienia.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez
Zamawiającego. Budynek w trakcie robót będzie czynny i użytkowany.
Niedopuszczone jest pozostawianie niezabudowanych, niezabezpieczonych otworów na czas
dłuższy niż potrzebny dla czynności montażu. W przypadku niestosowania się do tego
wymogu wykonawca odpowiada finansowo za skutki strat: kradzieże, warunki atmosferyczne.
Materiały z rozbiórki należy przewidzieć do utylizacji na gruz.
7. OGÓLNY OPIS ROBÓT
Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie i wyposażenie toalet.
Na każdym etapie postępowania zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu robót opisanych powyżej. Materiały z rozbiórki należy zagospodarować
w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości związana z wykonaniem robót remontowych budynku powinna obejmować
badania zgodności użytych materiałów z planowanym zakresem robót do wykonania:
- sprawdzanie oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- badanie materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia następuje poprzez
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej i specyfikacji
technicznej na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami
określonymi w specyfikacji technicznej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
9. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
- długość m ( metr bieżący ) lub powierzchnia m2 (metr kwadratowy) lub ilość szt.
Po zakończeniu robót Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.
10. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Przy odbiorze technicznym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów / atesty , orzeczenia, certyfikaty /.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S- 01 INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót: dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie i wyposażenie
toalet.
1.2. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie montażu armatury sanitarnej.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem robót,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Armatura
a) baterie umywalkowe spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych.
b) umywalki wiszące spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych
c) ustępy typu kompakt spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych,
d) pozostały osprzęt zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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 projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 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.
Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych
producenta. Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w
Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz
pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu
materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.
4.2. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczone w
oryginalnych opakowania producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach tub pomieszczeniach.
zamkniętych w pojemnikach.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1.1. Montaż armatury i osprzętu należy wykonać z należytą starannością oraz zgodnie
z instrukcjami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANCYH
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną. fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory końcowe.
Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego
odbioru obiektu. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele
Zamawiającego.
7.3. Odbiór instalacji kanalizacyjnej
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Odbiory końcowe
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części ogólnej specyfikacji
STWiORB " Wymagania Ogólne.".
9.
OPIS
SPOSOBU
ROZLICZENIA
ROBÓT
TYMCZASOWYCH
I
PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne informacje dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji STWiORB
" Wymagania Ogólne.".
Podstawą płatności będzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. armatury.

