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1. Wstgp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont ciqgu pieszego - tarasu w budynku Sp6tdzielni
Mieszkaniowej ,,Radna" w Warszawie przy ul. Browarnej 4.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna.jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych u pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST
1,3.1. Remont obejmuje:

o
o remont tarasu
o budowg pochylni dla niepelnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okre6lenia uzyte w niniejszej Specyf ikacji Techniczn ej nale2y rozumiec nastqpulqco:
1'4'1' Inspektor Nadzoru - osoba wskazana przezZamawiajqcego, wystgpujqca w jego

imieniu, petniqca obowiqzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialni za kontrolowanie
jako6ci rob6t budowlanych w danej branzy.

1'4'2' Projektant - autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazde jbran2y, tub osoba
upowaznion a przez biuro projektowe do wystqpowania w imieniu autorow dokumenta-
cji projektowej.

1.4.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przezWykonawcq, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach re,alizacji kontraktu.

1'4.4' Dokumentacja Projektowa - catoSc opracowah bqdqcych podstawq wykonania rob6t
budowlanych, obejmuiqca w obrgbie kazdej bran2y rub tqcznre:
- Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t,
- Przedmiary Rob6t.

1.4.5' Dziennik Budowy - dokument wydany i prowadzony zgodnie arI.4S Ustawy prawo Bu-
dowlane.

1.4'6. Dziennik Rob6t - zapis dokumentujqcy prowadzenie rob6t budowlanych niepetniqcy
funkcji Dziennika Budowy.

1.4.7 ' Materia{y - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z przedmiarem
rob6t i specyfikacjq technicznq.

1 '4'B' Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqc-e czgs6ierenu budowy.

1.4'9. Pozostate okreSlenia podstawowe niezdefiniowane szczegotowo w niniejszej specyfi-
kacji nalezy rozumie6 zgodnie z definicjami zawartymi w obowiqzujqcych aktach praw-
nych, w pierwszej kolejno5ciw Ustawie Prawo Budowlane orazRozporzqdzeniu o Wa-
runkach Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

'1.5. Prace Iowarzyszqce i roboty tymczasowe:
Nalezq do nich:

tr prace przygotowujqce plac budowy,
tr zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji,
o monta2 rusztowania i prace zabezpieczajqce
tr wyw6z i utylizacja powstalych odpadow
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a wyw6z zdemontowanego ztomu do magazynu Inwestora
tr uporzqdkowanie terenu po zakonczeniu rob6t
D dokumentacja powykonawcza,

1.6. Dokumentacja powykonawcza

1.6.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzqdzi inwentaryzacjq powykonawczq wykona-
nych rob6t' Dane z inwentaryzacji nalezy nanie6i na dokumentacjg powyKonawczE.

1 .6'2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzen iu przez Inspektora.
1.7. Teren budowy

1 .7 .1 " Organizacja rob6t budowlanych
1.7.1'1' _ Prace bqdq sig odbywa6 na terenie budynku mieszkalnego z lokalami ustu-
gowymi. Organizacja rob6t musi uwzglgdniad specyfikg obiektu i wyiit<alqce stqd ogra-
niczenia .

1.7 '1.2' Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona6 zagospoda-
rowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:
D ogrodzenia terenu robot i skladowania materiatow budowlanych i wyznacze-

nia stref niebezpiecznycn
D wykonania dr6g, wyjS6 i przejSc dla pieszych
D doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a

Iak2e odprowadzenia lub utylizacji Sciek6w
o urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
a zapewnienia o6wietlenia naturalnego i sztucznego
D zapewnienia wtasciwej wentylacji
o zapewnieni tqcznosci telefonicznet
D urzqdzenia sktadowisk materiatow i wvrob6w
o zajqcia pasa drogowego
1 '7.1 .3. . -Teren 

prac nalezy przygotowa c i zabezpieczyc zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury zdn.6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbi6rkowych (Dz. U. Nr 47, poz.' +Ol1
1.7.1.4' Czas i spos6b prowadzenia prac nale2y uzgodnic z Administratorem bu-
dynku i Inspektorem.

1.7.1.5' W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczyc przed do-
stgpem pracownik6w i innych uzytkownikow obiektu.
1'7 '1.6. . 

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasow e urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, tabli-
ce informacyjne, zapewniajqc w ten sposob bezpieczehstwo pracownik6w innych uzyt-
kownik6w obiektu.
1.7 '1-7. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajqce bgdq akceptowan e przez ln-
spektora.

1.7.1-B- Fakt przystqpienia do rob6t Wykonawca obwie6ci publicznie przed ich roz-
poczqciem w spos6b uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem.
1'7 '1-9. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie
i przyjmuje sig, ze jest wfqczony w cenQ ofertowq Wykonawcy.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
1.7 -2.1- Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub znisz-
czeniem wtasnoSci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewla6ciwego
prowadzenia rob6t wystqpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wyt<onawca na sw6j
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wlasno66.

1.7.2 2 W przypadku go uszkodzenia sieci i instalacji zewngtrznycn
(miejskich) Wykonawca powiadomi Inspektora i zainteresowane wlaoze
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oraz bQdzie z nimi wspotpracowat dostarczajEc wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelki spowodow ane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonycn mu
przez Zamawiajqcego.

1 .7 '2.3. Wykonawca jest zobowiqzany dostosowac sig do ograniczen obciqzeri osi
pojazdow podczas transportu materialow i sprzgtu na drogach. Wykonawca ponosi od-
powiedzialnoic za uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania 

-budowv,

1.7.3, Ochrona Srodowiska

1.7,3'1' wykonywane prace nie maiq istotnego wptywu na srodowisko
1.7 '3.2. Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska.
1 .7.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepis6w dotyczqcych ochrony Srodowiska naturalnego obciqzq wykonawca.
1.7 '3-4' W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie podej-
mowac wszelki uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq do przepis6w i noim
dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazb'qdzie unikac
uszkodzeh lub uciqzliwoSci dla os6b i mienia wynikajqcych ze skaien, hatasu lub in-
nych przyczyn powstalych w nastqpstwie dziatania Wyr<onawcy.
stosuiqc sig do tych wymagari bgdzie miar szczegorny wzgrqd na:
o zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
o rozprzeslrzenianie halasu
D mozliwoSi powstania po2aru

1.7.4. W arunki bezpieczenstwa pracy
1'7.4'1' Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepis6w doty-
czqcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.7.4.2' W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiqzek wykonania oddzielenia rejonu
prac remontowych lub poszczegolnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia
ich przed dostgpem pracownik6w obiektu i innych niepowotanych osob w sposob opi-
sany powyzej.

1'7.4.3. Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajq-cych wymagari
sanitarnych.

1.7.4"4. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpie-
czajqce, socjalne oraz sprzQt iodpowiedniqodzie2 dla ochrony 2yciai zdrowia os6b
zatrudn ionych na budowie or az dla zapewnien i a bezpieczeristwa publiczne go.
1 '7 .4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawc a zapewni urzq-
dzenia zabezpieczajqce komunikacjg dla pracownik6w-Uzytkownika. ponadto wyko-
nawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu w zwiqn<u
z prowadzonymi robotami.
1'7.4.6' Uznaje siq, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymaga6 okre6lo-
nych powyzej nie podlegajq odrgbnej zaplacie i sq uwzglqdnione * 

""ni" 
Llmownei.

'l .7.5. Ochrona przeciwoozarowa

1 '7.5'1. Wykonawca bgdzie przestrzegad przepis6w ochrony przeciwpo2aroweJ.
1'7.5.2- Wykonawca bqdzie utrzymywa6 sprawny sprzgt przeciwpo2arowy, wyma-
gany przez odpowiednie przepisy.
1 .7.5.3. Materialy latwopalne bqdq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

1.7.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy



1'7 '6.1- Zaplecze robot moze znajdowac siq na terenie ogrodzonego podw6rza na
tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegaiqcych rem-ontowi.
1 '7 '6.2. . Szczegotowq lokalizacig i zabezpieczenie zaplecza budowy nate2y uzgod-
nic z Administratorem budynku i Inspektorem.

1.7.7. Warunki dot. organizacji ruchu
1'7 '7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwiqzanych ze zmianq organizacji ruchu.

1.7.8. Ogrodzenie

1.7.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nale2y wydzielic z budynku w spos6b
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem nadzoru.
1'7 -8.2- Teren rob6t w obrgbie publicznym nale2y zabezpieczyc przed dostgpem
os6b postronnych.

1.7.9. Zabezpieczenie chodnik6w i jezdni
1'7 '9-1- Wykonywane prace na terenie obiektu wymagajq zabezpieczania chodni-
k6w ijezdni.
1.7.9.2. Prace od strony ulicy i teren6w osiedla wymagajq zabezpieczenia wejScia
przed dostgpem osdb postronnych.

2. Materialy

wtaSciwosci wyrob6w budowlanych i sposobow ich przechowywania, transportu, warunkow do-
stawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1' Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sq:
tr Beton

o Stal zbrojeniowa

o Zaprawy i szpachle renowacyjne
o Masy izolacyjne
tr Slusarka aluminiowa
tr Stolarka drzwiowa
D Ptytki klinkierowe
tr lnne materialy pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.

2.2' Wszgdzie, gdzie w projekcie lub specyfikacjitechnicznej okresla sig konkretnego producenta
lub nazwg materialu,.dopuszcza sig zastosowanie innego materiatu o takich samycn parame-
trach i wtasciwo6ciach (materiat rownorzgdny) jednak po wczesniejszym pisemnym uzgodnie-
niu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materialy ie muszg spetnia6
wszelkie wymogi PN oraz posiadac dokumenty ujgte w pkI.2.4 speiyfikacji.

2.3. wszystkie materialy powinny spetniai wymagania polskich Norm.
2.4. Wszystkie materialy powinny posiadai:

2.4.1. Cerryf ikat na znakbezpieczef stwa wykazujqcy ,2e zapewniono zgodno6d z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych-oraz
wtaSciwych przepisow i dokumentdw technicznycn,

2.4'2. Deklaracjg zgodnosci lub cerlyfikat zgodnoSci z Polskq Normq lub aprobatq tech-
ntcznq, w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objgte cedyfikacjq okreStonq powyzej.



2 4'3' Produkty przemystowe muszq posiadac ww. dokumenty wydan e przezproducenta, a w
razie porrzeby poparte wynikami badah wykonanycn pizei niego. Jakiekolwiek mate-
ria{y, ktore nie spetniajq tych wymagari bgdq odrzucone.

2'5' wszystkie materialy nalezy przechowywac itransportowac w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

2.6' Ze wzglgdu na dziatalno66 obiektu nale2y unikac sktadowania material6w na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

2.7 ' o ile nie okreSlo_no ponizej, dane techniczne poszczegolnych materiat6w sq oprsane w punk-
cie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot)
2.7.1. Stal prqtow, kszta{townikow ibelek:

powszecnnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-BB/H-B4OZO, znak
StOS

2.7.2' Stosowa6 powszechnie znane elektrody do prac montazowych ER 146 (E432R11),
prqd zmienny lub staly(- do elektrody),Srednicy 2-2,5 mm, natgzenie prqdu 3S-BO A.

3. Sprzgt
Roboty mo2na wykonac przy u2yciu dowolnego typu sprzqtu zaakceptowanego ze srrony Za-
mawiajqceg o przez osobg uprawn ionq.

4. Transport
Ka2da partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera6 wszystkie etementy przewi-
dziane norma lub projektem indywidualnym.-okucia nie zamontowane do wyrobu przechowy-
wai i transporlowa6 w odrqbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeni em przez odpowiednie opako-
wanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elemenly przewozi6 w miarg mozliwoSci przy u2yciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogE byc przewozone dowolnymi Srodkami transporlu zaakceptowanymi przez ln2y-
niera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratq statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Rozbi6rki i demontaze

5.1.1. Demontazowi, bez ponownego wykorzystania podlegaiq:
D nawierzchnia wokot tarasu,
tr slusarka okienna.

5.1.2. Rozbi6rce podlega:
o oktadziny ceramiczne na terasie, schodach i scianie
D tynk na Scianach trasu
tr konstrukcja betonowa schod6w itarasu w miejscu wbudowania podjazdu
5.1.3. Wszystkie zdemontowane elemenly nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania na-

lezy natychmiast wywie2c zlerenu obiektu.

5.2. Wykopy.

5.2.1. Nawierzchnig z kostki betonowej i ptyt betonowych nale2y ostroznie rozebraci
ulo2yc w stosy do ponownego wbudowania. Nawierzchnie asfaltowa nalezv
skuc z podbudowq i wywiesc .

5.22' Ze wzglgdu na bliskoSc instalacji podziemnyclr, w szczeg6lno6ci instalacji elektrycz-
nych i telekomunikacyjnych biegnqcych wzdtuL elewacji budynku od strony ulic nalezy



5.3.

wyKop w tym rejonie prowadzic szczegdlnie ostroznie. Zaleca siq wykonanie wykopu
rQCZne. Wymagane jest rowniez uzyskanie zgody na zajgcie terenu, od jego ,arzqdcy.

5.2.3. od strony ulic szeroko6c dna wykopu nie powinna przekraczac 1oOcm.
5.2.4. Ziemiq z wykopu nale?y niezwtocznie wvwiesc.

Naprawa tarasu

5'3'1 Taras ischody pcr usuniqciu plytek ceramicznych sfrezowae do oejstonigcia plyty lastry-
kowej. l-ynk skui.

5'3'2. Catq powierzchniq poziomq, pionowq, :iciany funcJamentowe, se hody oraz pas etewacji
zmyi woclq pod wysokim cisnieniem.

5.3.3 Catq powierzchniq pokryi warstwq szczepnq - gruntuj;icq $chomburg - INDUCRET
BIS 0/2. Jest to jednosktadnikowa, modyfikowanl polimerarr,i zaprawa" ceme;ntowa.

5 3'4 Na wilgotnq wlrslwe szczepnE naniesc warstwe wyrownawcz;i - Schomlrurg - TNDLJ-
CREI- Bl5 5/40' Zaprawq gr. 25mm nanosie stalowq pac;i i wyrownai. powi-rchniqna-
lezy zabezpieczyi przeci bezposrednim clziataniem piomieni *+onn"rny.h. Wykonana
plytg nalezy dylatowad zgodnie z wymogami projekiu technicznego

5.3'5 Catq powierzchniq naleey zaizolowac. Jal<o zabezpieczenie uzyi preparafu Schom-
burg - AQUAFIN 2l(M. Nawilzyc poclloze tak, aby w chwili nanc,srenia AqUAFIN-ZK
byto matowo-wilgotne. Warstwa o rownomiernej grubosci osiqgana jest przy uzyciu
kielni zebat"i.!'6 mmi ipozniejszym wyg{adzeniu. Nalezy urriliae nanoszenia lvleO-
nym zabiegu ilo6ci wiqkszych ni|2kglm2, pcniewaz z uv.ragi na wysokq zawariosc
sroelka wiqzacego w warstwie uszczelniajacej rnogq powstawai rysy.

5'3.6. Wodoszczelne speiiny dyiatacyjne itqczqee wykonuje siq przy zastosowaniu oopo-
wiednich taSrn uszczetniajqcych Schomburg- ,.\SO Dichtband 2000. Styki pachwinowe
plyty ze scianq orazna schociach przesmrlro\^/ae klejem UNIFIX 2Kl6vt cetu urtwler-
dzenia tylko krawqclzie ta6my (zeby tasma ,, pracowata,, na czqsci wklqstej).

Okiadzina schodow i tarasu.
5'4.1. Posadzkq i boki podestu, stopnie i potlstopnice wytozyc p,tytkami kamionk\owy-

mi30x30cm, o takturze strukturalnej antyposlizgowej. Na stopniach schodow zastoso-
wac plytki ryflowane sehodowe. Okladzinq wyl<onai przy zastosowaniu plytek Argelith
w ukladzie kolorystycznym jak na rysunku projektu.
Wymagane parametry plytek:
- gres nieszkliwiony, grub, min, jSmm,
- nasiqkliwose s0,04%,
- odpornose na scieranie wgtqbne max. -l I3mnr3
- odporrrosi na plamienie.

5.4.2 Ptytki ukladad na klej$chomburg UNI[-lX 2Kl6 Wymagane klejenie ptytek na catej
powierzchni, bez pustki. Fugowanie SchombLrrg A5O fffXnUCf - grlfusC fugi min B
mm. W stykaoh pachwinowych nalezy umiescic elastyczny sznur r:lylatacy1ny, a na-
stqprrie wypetnic fugq masq etastycznq INDUFLHX_VK_6060

5.4.3 Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnie analogicznie.
5'4 4' Po przyklejeniu plytel< nalezy styk p'lyika-obrobka blacharska zabezpieczyi materialem

trwale elastycznym np. siiikonem Eseosii-200i1 lub poliuretanem Schonrlturq - INDU-
FLFX vK6060.sciany przecl zasypaniem nsi.r:nic folia kubell<or,vq.

Podjazd

5.5.1 Nowy podjazd lokowai zgodnie z wytycznvmi projektu.
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5'5'2 Pod *cianami podjazdu wylac podbudowq z betonu chuclegcl wylana na wyrownanym
gruncie rodzimym.

5.5,3 Wla$ciwa konstrukcjq podjazdu ipodestu wylacz betonu ktasv e2S/30 (Wfl, FlS0)
zbrojonego prqtami fi Bmm tasy A-llN (RBg00).

5.5.4, Soianki wyprowadzrc na 20ern ponad pozrom terasu.
5.5'5 Przestrzefr miqelzy scianami wypelnie nowyrl pliaskiem ubilym warstwami o gr.

15,0cm Na piasku ulozyc nawierzchniq z kostki gr. 6,0cm. Dobrac kostkg o ksztateie
analogicznym do u.lozonej w otoczeniu tarasu,

5.5'6. scianki ponad gruntem wykonczyc p'lytkami krinkierowymi,

Balustrady zewnqtrzne
5.6.1. Na $cianach schodow i pochylni wykonad nowe barierki stalowe, podwyzszajqce

lqczna" wysokos6 balustrady clo wys. 1l Ocm od posadzki schaciow i pocnylrri.
5'6.2. Elementy (panele) balustrady lvykonane zc stali. Panele mocowane na nozkach o tym

samym przekroju, ze stopkq z otworem na kotwe. Mocowanie do wisrzchu scianki be-
tonowej. Mocowanie musi zapewniac wytrzyrlaJosi balustracly na obciqzenia perziome
zgoclnte z norma.

5 6'3 Pochwyty z rury stalowej o50tlm mocowanej oc1 spoclu pa1zezwsporniki z prgtow
pe1'nych rzlOrnm spawanyeh clo bocznej kraweclzi stupk6r,v paneli balustrarly. Wolne
konce za6lepione.

5'6'4' Elementv stalowe ocynkolane, malowane proszkowo na warsztacie na l<olor wslraza-
ny w projekcie. Dostarczy6 na budowq gotowe elernenty do montazu bez koniecznose i

spawania na budowie. Rury pochwytu z wewnqtrznymiiulejkamr cio tqczerria bez usko-
kow.

Witryny przeszklone

5'7.1- We wskazanych miejscach nalezy zamontor,vac przeszklone witryny state z drzwiami
rozwieranymi. Witryny wyltonywac na wymiar potwierdzony poillrarem po wykonaniu
innych robot budowlanye h.

5.7.2.Slusarka na bazie profili alr-rrniniowych do zastosowan zewnqrrznycn - z przektadka
termtoznq, wentylowana izolacyjnosc U*-1 . 1 \{l/m2K

5'7 3.Wszystkie profile, w tym i iistwy przyszybowe malowane proszkpwo. Nie dopuszcza
siq malowania elemerrtdw po montazu na trLtdowie,

5.7.4 Wszystkie widoczne przeszklenia poza oknamr- stale. Szklenie zesiawem szylt ze-
spolonych wg. rrormy EN 1279-1 do 6 Combi Neutral 70140 6mmt"16 Argon/VSG 44.2
LI= 71ok, Lr=1Zok, g={@o7", LJ=.1 ,1 W/m2K klejone foliq pVB . Mocowani"* *ryO zawsze
od strony pomieszczenia.

5.7 5. Ramy powinny stanowic jeclen zestaw w olrrgbie kazdego otvrroru * bez zclwojonych
proiili. hJie dopuszcza sie zestawiania witryn z pojeclynczych okien.

5.7.6.Witryny iokna mocowaRe do posadzki, scian bocznych istropu zelbetowego. Moco-wan eegly i betonu oraz specjalne do profili h sciang/k. e piarrl<q montazowal po ialym obwodzi materia-tami z pozostawiona fugq szer. nraks.Gmm czony v/y_
petnieniem elastycznym w koiorze bialym zlicowanym z wykoriczeniem 6ciany.

5.7.



5.12. Obrobki blacharskie.

5'12 1'Stosowac biachq cynkowo-tytanowq grub 0,7mm. Kolor do potwierdzenia na pod-
stawie probek.

5.12'2.0brobkq parapetow wykonac z jednego arkusza blachv i zakonczvc [<apino-
sem.

5'12.3^ Niedopuszczalne iest ukladanie lrlachy cynkowo-tytanowej bezposreclnio na podtozu
betonowym. Nalezy kazdorazowo stosowac matq strukturalnq bezposrednio pod bla-
chq. Do mocowania haftek mozna stosowai np. kotki rozporowe, tqczniki i Sruby, jed-
nak kazdorazowo zaleca siq sprawdzic poclto2e, gdyz moze ono cechowai siq zrazni-
cowanq jakosciq' Wyr6znia siq dwa rodzaje rnat: z warstwq drena2owq i nez niel. War-
stwq glowna maty stanowiq przestrzenne sploty wtokien o ioznych gqstosciach (zalez-
nie od producenta), wykonane z polipropylenu iub poliamidu. Jako warstwy drenazowe
wystqpujq najczq6ciej wysokoparoprzepuszczalne folie. Aby mata mogta byc stosowa-
na jako spodnia warstwa razdzielajEca, musi spetniai nastqpr.:jqce warunKt:o brak mozliwo5ci gromadzenia wilgoci,

tr struktura przestrzenna o wysoko6ci min. 5 mm,n odpornosc temperaturowa w zakresie od _30 clo +j00"C.

5.1.4. Odtworzenie nawierzchni chodnik6w przy budynku.
Wykopy zasypa6 nowym piachem, zaggscicmechanicznie warstwami 15cm.
Opaskg odtworzyd z nowych p{yt chodnikowych 50x5Ox7cm. Uktadac je ze spadkiem 3%
od budynku. W celu odprowadzania wody z rur deszczowych wzdluZ dw6ch ele-
wacji zaprojektowano koryta betonowe. Koryta ukladac ze spadkiem w kierunku
ich wylotu. Korytko Sciekowe prefabrykowane, betonowe, modutowe, wymiary
3Ox8Ox8cm. Korytko z betonu klasy C35, wykonywane metodq Slizgowq, wibio-
wanq

6. Kontrola jako6ci

6.1' Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqc
zalo2onqjako66 rob6t.

6'2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole rob6t ijako66 materiafow.

6.3' Wszelkie pomiary bgdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury,zaakceptowane przez Inspektora.

6.4' Przed przystqpieniem do pomiar6w, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwiqzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiarow ponosiWy-
KOnawca.

6.6. Wykonawca jest zobowiEzany w przypadku za2qdania dostarczy6 zaSwiadczenia stwierdzajq-
ce,2e wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzqt badawczy posiadajq wa2nq legalizacjq
i odpowiadaiq wymaganiom norm okreslaiqcych proceduiy badari.

6.7 ' Inspektor powinien mie6 zapewnionq mozliwosc udziatu w pobieraniu probek oraz nieograni-
czony dostqp do pomieszczerl laboratoryjnych.



6.8. onawca powinien przeprowad z
o jakoSci, o ile kwestionowane
one z wlasnej woli. Koszt doda
wierdzenia wqtpliwo6ci, w prze

6'9' Kopie raport6w z wynikiem badari Wykonawca powinien jak najszyb ciej przekaza6 lnspekto-
rowi.

6'10' Materiaty dla kt6rych wymagane sq atesty bgdq okre5loneprzezlnspektora. Kopie atest6w
powinny byc przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materialow.

6.11. Do u2ycia bgdq dopuszczone tylko te materialy, ktore posiadaiq:
6'11.1.Certyfikat na znakbezpieczenstwa wykazujEcy, ze zapewniono zgodnoSc z kryteriami

technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat t5chnicznych oraz
wta6ciwych przepis6w i dokument6w technicznycn,

6'11'2.Deklaracjg zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z Polskq Normq lub aprobatq tech-
nicznq, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej'Normy, jezeli nie
sq objgte certyfikacjq okre6lonq powyzej.

6'12' Produkty przemyslowe muszq posiadac ww. dokumenty wydan e przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materia{y, kt6re nie
spetniajq tych wymagari bqdq odrzucone.

7. Przedmiar i Obmiar rob6t
7 '1' dmiotem prac i dokumentacjq projektowq. Wszystkie uwagi

p rac nale2y zglaszac p rzed rozstrzyg n iqcie m przelar gu. Ze
owywania sig do istniejqcego budynku wymiary

z dokumentacji nale2y potwierdzic w naturze.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:
. Roboty ziemne
. Szlichty i betony
. Prace tynkarskie i malarskie
. lzolacje
. Okiadziny ceramiczne
. Obr6bki blacharskie
. Bariery stalowe
. Nawierzchnie drogowe

B. Odbiory rob6t budowlanych

8.1. Spos6b odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawcq: nie przewidu-
je sig zadnych specyficznych rozwiqzan.

8.2' Odbi6r bqdzie sig odbywat w obecnoSci zamawiajqcego, wykonawca przedstawi prace skon-
czone calkowicie, przygotowane do odbioru wrazz odpowiedniki atestami i dokumentami.

8.3. Zamawiaiqcy bgdzie dokonywat nastqpuiqcych odbior6w rob6t:
8.3.1. odbi6r rob6t zanikajqcych iulegajqcych zakryciu,
8.3.2. odbi6r koncowy,

8.3'3' odbi6r pogwarancyjny w terminie ustalonym przez Strony przed uplywem rgkojmi i
gwarancji.

1m3

1m3

1m2

1m2

1m2

1m2
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1m2
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8.4. Odbi6r rob6t zanikajqcych i utggajqcych zakryctu
B'4'1' Odbiory robot zanikajqcych iulggajqcych zakryciu polegajq nafinalnej ocenie ilosci

ijakoSci wykonanych robot, kt6re w r alszym piocesie realizacji ulegajq zakryciu.
B'4.2' odbi6r robot zanikajqcych i ulqgajqcych zakryciu bqdzie dokonany w czasie umozli-

wiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowinia ogolnego postg-
pu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

B'4.3" Gotowo66 danej czgsci robot do odbiory zglaszaWykonawca wpisem do Dziennika
Budowy lub dziennika rob6t ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbior bg-
dzie prowadzony niezwlocznie , nie pozniejjednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtosze-
nia. Jakosc. i iloSc rob6t ulegajqcych z akryciu ocenia tnspeki-or w oparcru o przeprowa-
ozone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

B'4'4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystqpujq odchylenia od przyjgtych
wymagah i innych wczesniejszych polecen , Inspektor ustala za(res robot poprawko-
wych lub.podejmuje decyzje dotyczqce zmian i korekt. W wyjqtkowych przypadkach
podejmuje ustarenia o dokonaniu potrqcen z wynagrodzenia.

8.5. Odbi6r kohcowy robot
B'5'1' Odbi6r koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-

niu do ich ilo6ci, jako6ci i wartoSci.
8.5'2' Zgloszenia robot do odbioru koricowego Wykonawca dokonuje w formie pisemnej.
B'5'3' Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robot Wykonawca przeKaze i

8.5.3.1. atesty jako6ciowe wbudowanych materiatow
8.5.3.2. certyfikaty i dekraracje zgodnosci na materia{v,
8.5.3.3. protokoly z pomiarow elektrycznych
8.5.3.4. protokoly zbadanwentylacji
8.5.3.5. harmonogramprzeglqd6wgwarancyjnycn
8.5.3.6. dokument gwarancyjny wykonawcy na wykonane roboty,
8.5.3.7. dokumenty gwarancyjne na dostarczony sprzgr
8.5.3.8. oswiadczenia kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robdt budowla-
nycn z umowE, obowiqzujqcymi polskimi normami i przepisami orazzasadami sztuki
budowlanej.

8.5.3.9. dokumentacjg powykonawczqz naniesionymi zmianami
8.5.3.10. kosztorys powykonawczy

B'5'4' Ponadto, do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowi qzany przygotowa6 nastgpu-
jqce dokumenty:

8.5.4.1. SpecyfikacjeTechniczne.
8.5'4.2- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajqcych
i ulegaiqcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zarecen.
8.5.4.3. Dziennik Budowy lub dziennik robot i Ksiggi Obmiarow (jesli byly prowadzo-
ne).

8.5.4.4. lnstrukcjeobstugi.
8.5.5' Jezeli Zamawiajqcy uzna, ze roboty zostaly zakortczone inie bqdzie mialzaslrze2en,

co do kompletno6ci dostarczonych dokumentow, to w porozumieniu z Wykonawcq, wy-
znaczy datq rozpoczqcia odbioru kohcowego rob6t.

8.5'6. Jezeli Zamawialqcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bqdzie mial za-
strzezenia, co do kompletnoSci dostarczonych dokumentow, to wyznaczy termin po-
nownego zlo2enia przezWykonawcA wniosku i dokonania odbioru koricowego.

8.5.7. Komisja rozpocznie pracQ po spelnieniu wymagari okre6lonych w ust.4 i5. Odbi6r
kotem odbioru.

ll



B'5'B' obioru koticowego rob6t dokona komisja wyznaczon a przezZamawiajqcego w obec-n konawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jako-S przedlo2onych dokument6w i pomiar6w, ocenie wizuainej orazz yobot z dokumr ntacja projektowq.
B'5'9. W toku odbioru kohcowego robot komis ja zapozna siq z realizacjq ustalen przyjgtych

w trakcie odbiorow rob6t zanikajqcych i ulqgajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajqcych i rob6t poprawkowych.'

B'5.10. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych , robot uzupelniajq-
cych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci'i ustali nowy ter- 

'

min odbioru kohcoweoo.
8.5.11. w poszczegol_

projektowej
oatacyjne obiek-
anych robot w

okumentach umowy.
8.5.12. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanq stwierdzone wady, kt6re nadajq

sig do usuniqcia, wyznacza siq termin na usunigcie wad,
8'5'13. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i sprzqt uzyty do usu-

niqcia wad.
8.5.14. Z czynnoSci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajEcy wszystkie ustalenia dokona-

ne w toku odbioru, iakte2 terminy wyznaczone na usunigcie siwierdzonych przy odbio-
rze wac..

B'5.15. Wykonawca zobowiqzany jest do zawiadomie nia Zamawiajqcego o usunigciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t, jako
wadliwych.

8.5.16. Usuniqcie wad powinno byc stwierdzone protokolarnie.
8.5.17' Zalwierdzony protokoi odbioru koricowego jest dokumentem przekazania do u2ytko-

wania przedmiotu rob6t.

8.6. Odbi6r pogwarancyjny (po okresie rgkojmi)
B'6'1' Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanych z ujgciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwaiancyjnym.
B'6'2' Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbi6r koncowy rob6t" iuwag u2ytkow-
nika zebranych od daty odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za ustalonq iloS6 wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:
o pfsce demontazowe
o dostarczenie material6w,
. wbudowaniemateriatow
. ewentualnq naprawg powstalych uszkodzeri.

Roboty tymczasowe i towarzyszqce nie sqrozliczane osobno, muszq sig zawiera6 w caloscio-
wej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

Roboty tymczasowe i towarzyszqce zawarte sq w kosztach ogolnych.

W sktad robot tymczasowych i towarzyszqcych wchodzq:
. Organizacja placu budowy.
. Zabezpieczenie placu budowy.
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Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
Prace porzqdkowe

Prace pomiarowe i geodezyjne

Przeglqd kominiarski przebudowanych komin6w
Wykonan ie dokumentacj i powykonawczej

Inne prace tymczasowe niezbgdne dla wykonania rob6t budowlanvch.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. ProjektWykonawczy.
10.2. Przedmiar rob6t
10.3. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanycn.
10'4' Warunkitechnicznewykonaniaiodbioru rob6tbudowlano-montazowvcn.
10.5. Ustawy:

ru.b.

10.7.

' Ustawa z dniaT lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2OO3r oraz z dnta
28 lipca 2005r Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.2o7,
poz.2O16z dnia 1Omaj 2003r.).

Rozporzqdzenia:

' Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktu ry z dnia 2 wrzeSnia 2OO4r w sprawie
szczeg6iowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacjitech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu f unkijonalni-
uzytkowego. (D2.U.202 poz.2O72 z 2OO4r.).

' Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktu ry z dnia 2 czerwca 2OO2r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki tablicy informacyjn ej orazogtoszenia
zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdLwia.
(D2.U.02.108.9S3 z 17 tipca 2OO4r.).

' Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktu ry z dnia 12 kwietnia 2OO2r w sprawie
warunk6w technicznych , jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowa-
nie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,poz.690. zpd2n. zmianami).

' Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierp-
nia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazjednostkowego
stosowania wyrob6w budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr. j07, poz.679.Zmianv 

:

Dz. U. z 2002r. Nr.B, poz.71).

' Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktu ry z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkow i trybu postgpowania dotyczqcego rozbi6r ek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.u.z dnia 1o lipca 2oo3r. trtr.izo,
poz.1 131).

' Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bez-
pieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr.47, poz.401 ).

Normy:
. Wszystkie normy przywotane w ww Fozporzadzeniach.
. PN-B-06250 Beton zwykly

' PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. wymagania techniczne.
' P N - B-0 67 1 41 12 Badan ia. Oznaczenie zawarto6ci zanieczy szcze n obcych.
' PN-B-O6714113 Badania. oznaczenie zawartosci py16w mineralnych.
' PN-B-1970'l:1997 cement. cement powszechnego uzytku. sklad, wymagania

i ocena zgodnoSci.
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PN-EN-1 96- 1 : 1 996 Metody badania cementu, oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN-1 96-2: 1 996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cemenru.
PN-EN-1 96-3:'l 996 Metody badania cementu. oznaczenie czasu wiqzania
i stato6ci objgtoSci.

PN-EN-1 96-6: 1 997 Metody badania cementu. oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-H-93215 Walc6wka i prqty stalowe do zbrojenia betonu.
PN- 70lB- 10'looRoboty tynkowe. Tynki zwykle. wymagania i badania przy
odbiorze.

PN- 65/8- 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN- 69/8- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

PN-85/B- 09500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatoSciowych.

PN- BO/M- 02138 Dopuszczalne btqdy wykonan w wyrobach slusarsko- ko-
walskich przeznaczonych dla budown ictwa
PN- 93/c- 81515 wyroby lakierowe. oznaczenie grubosci powfoki.
PN- 1 so 8421 -2: 1gg7 ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowla-
ne Srodki ochrony przeciwpozarowej

PN- 70lH- 97053 ochrona przed korozjq. Malowanie konstrukcji stalowych.
Og6lne wytyczne.

a

a
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