Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru robót związanych
z Remontem Domu Strażaka w Rękawcu

Część ogólna.
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z Remont Domu Strażaka w Rękawcu

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice
Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu
Organ nadzoru budowlanego: Wydział Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz.

Źródła finansowania inwestycji: budżet gminy.

Charakterystyka przedmiotu
Ogólna charakterystyka
O p i s: Remont Domu Strażaka w Rękawcu obejmuje:
- roboty budowlane
- roboty instalacyjne.
Roboty objęte specyfikacją ujęte są w przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim oraz w
projekcie budowlanym w formie graficznej.
Zakres robót
Pozycja

I.
1.

Opis

Jedn
miary

Ilość
jednostek

szt
M3

3
0,39

m

9.45

ROBOTY BUDOWLANE
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

2.

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

3.

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiełdostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP.
180mm

2*0.25*0.18*1.3+2*0.25*0.18*1.3+1*0.12*0.18*1.3+2.95*0.18*0.25=0.39

5*1.3+2.95=9.45

4.

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej-wykucie w ścianie otworów
drzwiowych

M3

1.58

0.25*3*2.1*1.0=1.58

5.

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

M3

0.22

M2

4.10

0.12*0.9*2.0=0.22

6.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5m z pustaków „Alfa” grubości 24 cm
3.5*1.17=4.10

7.

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach-nowe ścianki działowe

M2

8.19

M2

8.77

M2

5.81

m

30.60

M2

236.42

M2

236.42

M2

236.42

M2

468.47

M2

74.76

M2

190.15

M2

377.19

M2

377.19

M2
M2

74.76
74.76

3.5*1.17*2=8.19

8.

9.

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 50-01
Wykonanie warstwy wyrównująco szczepnej na ościeży
2xKNAUF
3*0.38*(2*2.05+1.0)=5.81

10.

Wzmocnienie naroży narożnikami aluminiowymi
3*(2*2.05+1.0)*2=30.60

11.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
10.21*17.77+2.97*5.23+2.34*2.98+7.88*2.98+1.92*2.98+2.8*1.17=236.42

12.

13.
14.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho gr.10cm
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 50mm zatarte na gładko
Gruntowanie cerplastem ścian
2.97*2+5.23*2)*3.0-2*1.93*2.63+2*(2.34+2.98)*3-0.9*2+2*(7.88+2.98)*32*0.9*2+(4*1.92+2*1.98)*2.9-0.9*2+(2*10.21+2*17.77)*5.2-4.93*2.24-4*0.9*22.63*1.93+(5.9+1.45+4.5+4.95)*2.24+0.75*0.5*1.28=468.47

15.

Gruntowanie cerplastem sufitów
2.34*2.98+7.88*2.98+5.23*2.97+5.9*4.5+4.93*0.45=74.76

16.

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi
10.21*17.77+1.92*2.82+1.17*2.82=190.15

17.

Tynki(gładzie)jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
(2.97*2+5.23*2)*3.02*1.93*2.63+2*(2.34+2.98)*1+2*(7.88+2.98)*1+(2*10.21+2*17.77)*5.2-4.93*2.244*0.9*2-2.63*1.93+(5.9+1.45+4.5+4.95)*2.24+0.75*0.5*1.28=377.19

18.

19.
20.

21.

Tynki(gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach-dodatek za pogrubienie
o 2 mm
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach-dodatek za pogrubienie
o 2 mm
Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki
gips.)pojedyńcze na słupach,belkach i ościeżach na
zaprawie
4*4*0.45*5.2=37.44

M2

37.44

22.

(z.VII)Gruntowanie podłoży preparatami „Atlas Uni
Grunt”-powierzchnie poziome posadzki

M2
265.19

236.42+5.9*4.5+4.93*0.45=265.19

23.

(z.VI)Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym.30x30cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2

M2

15.88

2.34*2.98+1.92*2.92+1.17*2.82=15.88

24.

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym.30x30cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10m2

M2
249.19

74.76+10.21*17.77+1.92*2.92+2.8*1.17-15.88=249.19

25.

(z.VI)Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES
o wym.30x30cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5mm

M2

2.11

0.97*1.28+0.97*0.15*6=2.11

26.

(z.VI)Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym.12.5x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach m
o pow.do 10m2

9.66

2*2.34+2.98+2=9.66

27.

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym.12.5x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach m
o pow.ponad 10m2

103.94

10.21*2+17.77*2+0.45+4.5+4.95+5.9+7.88*2+2.98+2+2.75*2+2.97*2=103.94

28.
29.

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000mm-do
przewodów murowanych
(z.VI)Licowanie ścian o pow.do 5m2 płytkami
glazurowanymi o wym.20x25cm na zaprawie
klejowej”Atlas”

szt

3

M2

110.38

M2

10.80

(4*1.92+2*1.92)*2.75-3*0.9*2+(4*1.17+2*2.82)*2.75-2*0.9*2+2*(2.34+2.98)*20.9*2+2*(7.88+2.98)*2-2*0.9*2=110.38

30.

Ościeżnice drewniane zwykłe
6*0.9*2=10.80

31.

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

M2

10.80

M2

5.34

6*0.9*2=10.80

32.

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką
obsadzenia-montaż drzwi wewnętrznych i
dwuskrzydłowych oszklonych z PCV
2.0*2.67=5.34

33.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni ścian

M2

(2.97*2+5.23*2)*(3.01.6)+2*(2.34+2.98)*1+2*(7.88+2.98)*1+(2*10.21+2*17.77)*(5.2-1.6)4.93*1.5+(5.9+1.45+4.5+4.95)*(2.24-1.6)+0.75*0.5*1.28+4*4*0.45*(5.2-1.6)=286.53

34.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni sufitów

286.53

M2

74.76+10.21*17.77+1.92*2.92+2.8*1.17=265.07

35.

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia
(2.97*2+5.23*2)*1.6+(2*10.21+2*17.77)*1.64.93*0.85+(5.9+1.45+4.5+4.95)*1.6+4*4*0.45*1.6=149.99

ROBOTY INSTALACYJNE

265.07
M2

149.99

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47

48

50

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy
itp.o śr.nominalnej 15mm
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o
śr.nom.15mm
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr.nom.15mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastikowanego PCW o śr.40mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastikowanego PCW o śr.50mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastikowanego PCW o śr.75mm
Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na
ścianie
Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z
syfonem gruszkowym
Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany „kompakt”
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach
4x40W-zawieszanych
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem-przykręcanych- 3x40W-końcowych
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem

szt

6

szt

3

szt

6

szt

5

szt

1

szt

3

szt

1

szt

5

kpl

3

szt

12

szt

9

szt

3

szt

10

szt

12

Wymiary –zgodnie z przedmiarem robót.. UWAGA: W przedmiarze robót i niniejszej ST,
wszelkie pozycje, które opisano w sposób wskazujący na producenta należy rozumieć, iż
chodzi o materiał, produkt o jakości nie gorszej od materiału, produktu określonego za
pomocą nazwy wskazującej producenta.
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót:
1) Projekt techniczny - forma graficzna :rzut przyziemia –inwentaryzacja. Projektant:
Krzysztof Bąbol „ Firma KUBI” 97-200
Tomaszów Maz. ul.Ks.Popiełuszki 65
2) Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Prace towarzyszące
Nie ma prac towarzyszących
Teren budowy.
Działka na której znajduje się budynek położona jest w
Rękawcu .Dojście do działki ( a więc i do budynku) od drogi powiatowej. Budynek
wyposażony jest w instalację wodną z wodociągu wiejskiego i elektryczną .
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w umowie o roboty budowlane.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże również dokumentację związana z
realizacją robót..
Na potrzebę zorganizowania zaplecza budowy zamawiający udostępni wykonawcy
pomieszczenie w remontowanym budynku. Za jego utrzymanie i stan odpowiedzialny będzie
wykonawca .
Zamawiający zapewnia wykonawcy możliwość korzystania z wody z istniejącego tam
przyłącza. Zapewnia również możliwość korzystania z energii elektrycznej z istniejącego tam
przyłącza energetycznego.
Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich elementów i
materiałów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Podobnie instalacje naziemne i urządzenia podziemne. Przez cały ten okres
teren budowy wraz z udostępnionymi urządzeniami-mediami wykonawca będzie utrzymywał
w należytym porządku i w stanie niezniszczonym. W razie zniszczenia, uszkodzenia
wykonawca naprawi, dokona wymiany na nowe na własny koszt.
W trakcie realizacji budowy wszelkie niezbędne zabezpieczenia i urządzenia wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma na własny koszt.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r. tj. nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska w związku z czym
nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego
otoczenia. Działka zagospodarowana jest w ten sposób, że nie występują elementy
bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu wykonawca będzie
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu robót oraz we
wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w realizacji remontu. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawować będzie wykonawca lub osoba przez niego upoważniona , stosownie do zakresu
obowiązków.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac-wykonawca lub inna uprawniona osoba z
ramienia wykonawcy winna przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznego
wykonywania poszczególnych rodzajów robót. Ponadto powinien poinformować o
wszystkich zagrożeniach związanych z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem.

2. Organizacja robót.
Wykonawca zorganizuje roboty w sposób taki, by zapewnić ich wykonanie w terminie
wymaganym przez zamawiającego, by roboty odbywały się zgodnie ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną ,umową.
Muszą być one zorganizowane w sposób zapewniający również bezpieczeństwo i ochronę
zdrowia . Także wysoką jakość robót poprzez używanie wysokich jakościowo materiałów
budowlanych ,przystosowanych do tego rodzaju robót urządzeń, środków transportu,
wykwalifikowanych pracowników i stałą kontrolę robót.
Materiały.
1/ Jakość przyjmowanych na teren robót materiałów , elementów i konstrukcji powinna
być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie normami.
2/ Każdy przyjmowany na potrzeby wykonania robót budowlanych materiał, element lub
konstrukcja powinny mieć zaświadczenie o jakości wydane na podstawie norm
państwowych albo na podstawie świadectwa dopuszczenia danego materiału , elementu
lub konstrukcji do powszechnego stosowania w budownictwie.
3/ W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne odnośnymi
przepisami albo w przypadku nasuwających się wątpliwości, co do jakości lub mogących
mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, należy poddać
dostarczone materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom
technicznym i laboratoryjnym w zakresie określonym przez projektanta albo kierownika
budowy.
4/ Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
5/ Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane do badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.
Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Sprzęt ma gwarantować wykonanie robót zgodnie z umową. Ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia
co do przewozów nietypowych ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w ST, wskazaniami inspektora i w terminie przewidzianym
umową.
Pracownicy.
Pracownicy zatrudnieni do wykonywania robót powinni posiadać odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz być przeszkoleni pod względem bhp na
stanowisku pracy.
Nadzór.
Roboty muszą być wykonane pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie
uprawnienia budowlane i zrzeszonych w Izbie Inżynierów Budownictwa, z zachowaniem
przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie.
3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót , za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami
producenta, dokumentacja techniczną, ST, umową i poleceniami inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi wykonawca.
Wykonawca obowiązany jest ustanowić kierownika budowy posiadającego wymagane
prawem uprawnienia.
4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem modernizacji budynku
Domu Ludowego nie ma przewidzianego prawem wymogu prowadzenia dziennika
budowlanego. Wszelkie istotniejsze uwagi występujące w trakcie prowadzenia robót , strony
przekazywać sobie będą w drodze pisemnej .
Inne istotne dokumenty budowy
1)umowa o roboty budowlane
2)zgłoszenie zamiaru przebudowy do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie i pismo tegoż
Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu.

3)protokół przekazania placu budowy
4)protokoły odbioru
5)korespondencja dotycząca budowy
5. Nazwy i kody robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
6.Opis działań związanych z kontrolą robót budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i wyrobów stosowanych w realizacji
remontu. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel.
Zamawiający ma prawo wstępu na teren robót o każdym czasie w celu wykonywania nadzoru
nad wykonywanymi robotami. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca okaże
dokument (atest, inne wymagane świadectwa) potwierdzający jakość stosowanych wyrobów
budowlanych.
7.Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Zasady odbioru robót i płatności określone zostaną w umowie o roboty budowlane., przy
czym odbiór robót odbędzie się komisyjnie , gdzie ze strony zamawiającego w komisji będą
co najmniej inspektor nadzoru i pracownik merytoryczny, a ze strony wykonawcy co
najmniej kierownik budowy.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów pomiarów, wyników badań
w konfrontacji z uprzednimi ustaleniami i wymogami ST i dokumentacji technicznej.
8.Dokumenty odniesienia.
Dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych to dokumentacje techniczne
określone w pkt 1.4 , umowa o roboty budowlane. Wszystkie roboty należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
9.Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY BUDOWLANE
1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi w ramach Remontu Domu
Strażaka w Rękawcu , obejmującymi:
- wykucie z muru ościeżnic
-wykonanie przesklepień w ścianach
-wykucie w ścianach otworów drzwiowych
-zamurowanie otworów w ścianach
-wymurowanie ścian i otynkowanie
-ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
-wykonanie warstwy wyrównująco - szczepnej na ościeży
-wzmocnienie naroży
-warstwy wyrównawcze pod posadzki
-gruntowanie ścian i sufitów
-sufity podwieszane
-gładzie, okładziny z płyt gisp.kart.
-wykonanie posadzek z płytek kamionkowych po uprzedniej izolacji, wyrównaniu i
gruntowaniu podłoża
-okładziny schodów
- cokoliki
-montaż kratek wentylacyjnych
-położenie płytek na ścianach
-montaż ościeżnic drzwiowych, skrzydeł drzwiowych, montaż drzwi dwuskrzydłowych
-malowanie ścian, sufitów.
2.Materiały.
Ściany i sufity: płyty gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01, cegła, pustki typu „Alfa”, płytki ścienne o
wym.20x25 cm kolor beżowy, cement, wapno, belki stalowe do I NP 180mm (do
przesklepień), tynk z gipsu szpachlowego, farba emulsyjna , farba olejna lub ftalowa ,
cerplast do gruntowania, narożniki aluminiowe, kratki wentylacyjne do przewodów
murowanych, sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
Ściany w poszczególnych pomieszczeniach pomalowane zostaną w różnych odcieniach żółci,
sufity białe.
Posadzki: folia polietylenowa szeroka, płyty styropianowe gr.10cm, warstwy wyrównawcze z
zaprawy cementowej grubości 50mm , preparaty do gruntowania typu Atlas Uni Grunt, płytki
kamionkowe Gres o wym.30x30cm , płytki kamionkowe Gres o wym.12.5x25 cm (cokoliki)
zaprawa klejowa.

Stolarka drzwiowa: ościeżnice drewniane zwykłe, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jednoskrzydłowe, drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone z PCV.
Inne nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania robót w zakresie i ilości zgodnym z
przedmiarem robót.
3. Przechowywanie, transport, warunki dostawy materiałów oraz dotyczące środków
transportu.
Materiały budowlane wykonawca dostarczy środkami transportu przystosowanymi do
przewozu materiałów budowlanych, w celu zapobieżenia ich zniszczeniu, uszkodzeniu.
Materiały te wykonawca według swojego uznania będzie składował i zabezpieczy w jednym
z pomieszczeń Domu Strażaka bądź będzie dostarczał według potrzeb, przy czym nie może
dezorganizować to realizacji robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenie bądź kradzież materiałów składowanych na placu budowy.
4.Wykonywanie robót.
Zgodnie z pkt 3 OST.
5. Kontrola jakości.
Jakość wykonywanych robót będzie na bieżąco kontrolował z ramienia Zamawiającego
inspektor nadzoru. Wykonawca na żądanie inspektora obowiązany jest okazać certyfikaty,
świadectwa jakości materiałów.
6. Jednostką obmiaru dla robót będzie odpowiednio m2, m3, mb – zgodnie z jednostkami
podanymi w przedmiarze robót.
7. Odbiór robót.
Zgodnie z pkt 7 OST.
8.Podstawa płatności.
Według obmiaru i zgodnie z punktem 9 OST. Nie przewiduje się płatności częściowych.
9. Przepisy związane.
PN-63/B-10145- Posadzki z płytek ceramicznych, klinkierowych.Instrukcje montażu
opracowane przez producenta
PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
PN-74/B-12032 – Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne. Instrukcje montażu przygotowane
przez producentów.
PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.wap.
PN-70/B-101000-Roboty tynkowe.Tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 – Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B/10020 – Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 – Wapno suche gaszone do celów budowlanych

PN-74/B-3000 – Cement Portlandzki
PN-75/B-12001 – Cegły budowlane pełne wypalane z gliny

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY INSTALACYJNE
1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z robotami instalacyjnymi w ramach Remontu Domu
Strażaka ,obejmującymi:
- wykonanie podejść dopływowych i odpływowych
-montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, umywalek, zlewozmywaków,
ustępów z płuczkami, opraw świetlówkowych, oświetleniowych, łączników instalacyjnych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem, gniazd wtyczkowych z podłączeniem.
2.Materiały.
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom.15mm, rury i kształtki z
nieplastikowego PCW o śr.40mm, 50 mm i 75mm, zlewozmywaki stalowe, umywali
porcelanowe, ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych, oprawy świetlówkowe sufitowe
4x40W, oprawy oświetleniowe żarowe zwykłe, oprawy śiwtlówkowe tunelowe w obudowie z
tworzyw sztucznych z kloszem 3x40W, łączniki instalacyjne podtynkowe, puszki
instalacyjne, gniazda wtyczkowe podtynkowe.
Inne nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania robót w zakresie i ilości zgodnym z
przedmiarem robót.
3. Przechowywanie, transport, warunki dostawy materiałów oraz dotyczące środków
transportu.
Materiały wykonawca dostarczy środkami transportu przystosowanymi do ich przewozu, w
celu zapobieżenia ich zniszczeniu, uszkodzeniu. Materiały te wykonawca według swojego
uznania będzie składował i zabezpieczy w jednym z pomieszczeń Domu Strażaka bądź
będzie dostarczał według potrzeb, przy czym nie może dezorganizować to realizacji robót.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie bądź kradzież
materiałów składowanych na placu budowy.
4.Wykonywanie robót.
Zgodnie z pkt 3 OST.
5. Kontrola jakości.
Jakość wykonywanych robót będzie na bieżąco kontrolował z ramienia Zamawiającego
inspektor nadzoru. Wykonawca na żądanie inspektora obowiązany jest okazać certyfikaty,
świadectwa jakości materiałów.
6. Jednostką obmiaru dla robót będą odpowiednio sztuka, komplet – zgodnie z jednostkami
podanymi w przedmiarze robót.
7. Odbiór robót.
Zgodnie z pkt 7 OST.
8.Podstawa płatności.

Według obmiaru i zgodnie z punktem 9 OST. Nie przewiduje się płatności częściowych.
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