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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot stosowania ST
- Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych w budynku administracyjnym przy ul. Karasia 15 w Lesznie w zakresie:
- skucie okładziny z elementów szklanych na ekranach i wyprawienie zaprawa cementową

- Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający: Miasto Leszno

Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu
1.2.

Zakres stosowania ST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST):
- skucie okładziny z elementów szklanych na ekranach i wyprawienie zaprawa cementową
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1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
Inspektor nadzoru•- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcza), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiary dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane – zakres robót objęty umową
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo i wszelkie
czynności na terenie budowy
Zamawiający wskaŜe równieŜ Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, oświetlenie, znaki
ostrzegawcze, tablice informacyjne, które będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
- 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
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
b) moŜliwością powstania poŜaru
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1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót szkodliwość
ich zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają te odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez ograny administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia
materiałów lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.

2.2.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy na jego koszt.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem,
usunięciem i niezapłaceniem.

2.3.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt powinien być uzgadniany i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać i wymieniać sprzęt niesprawny.
JeŜeli SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe być później
zmieniany bez jego zgody.

4. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robót.
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1.

Zasady kontroli jakości robót

Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości kontroli są określone w SST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.2.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały i wyroby, które
a)
posiadają
certyfikat
na
znak
bezpieczeństwa
wykazujący,
Ŝe
zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych;
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą
techniczną,
w
przypadku
dla
których
nie
ustanowiono
Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w p-cie 6.3.1. i które spełniają wymogi SST.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczane
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
5.3. Dokumenty budowy
5.3.1 Dokumenty budowy
- protokoły przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencję na budowie
5.3.2. 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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego zakresu wykonanych
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie ofertowym
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki
obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar robót gotowych będzie przeprowadzany z
częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
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6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w przedmiarze robót.
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym
okresie robót.
6.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Skomplikowane wymiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca mogą one być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń umownych roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wpisem do dziennika budowy Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbiór ostateczny
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
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ilości, jakości i wartości.
Całkowicie zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o powyŜszym
fakcie Zamawiającego
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
ocenie wizualnej .W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogów z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja ewentualnie dokona potrąceń,
oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru robót ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
b) protokoły odbiorów częściowych,
c) deklaracje
zgodności
lub
certyfikaty
zgodności
wbudowanych
materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-wartość
zuŜytych
materiałów
wraz
z
kosztami
zakupu,
magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

9. PRZEPISY
9.1
9.3
9.4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr 207/2003, poz. 2016
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (D.U.. Nr 92, poz. 881),

7

9.5

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst D.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229),
9.7.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (D.U. Nr 62, poz.
627 z późniejszymi zmianami),
9.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(D.U. Nr
209, poz. 1779),
9.8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650),
9.9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej BHP oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz..
1126),
9.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r,, w sprawie BPH
podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401),
9.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (D.U. Nr 198, poz. 2041),
9.12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.,
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