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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Remont stropu nad pokojem 311 w Budynku Administracyjnym Uniwersytetu
Szczecińskiego przy Al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie.
Zamawiającym jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, Al. PapieŜa Jana
Pawła II nr-22A
1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót wynikających z projektu wykonawczego dla inwestycji polegającej na
remoncie stropu nad pokojem 311 w budynku administracyjnym Uniwersytetu
Szczecińskiego przy Al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie.
Zakres prac budowlanych
− DemontaŜ istniejących warstw stropowych (szlichty betonowej, ślepego pułapu i
tynku cementowo wapiennego na deskowaniu).
− Wzmocnienie istniejących belek stropowych
− Wykonanie nowych warstw stropowych
− Malowanie sufitu
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Robotami towarzyszącymi są :
-ustawienie rusztowań systemowych do wykonania wzmocnień stropu i malowania
sufitów.
-wykonanie osłon okien i drzwi z folii polietylenowej przed rozpoczęciem robót
malarskich.
-wywóz materiałów rozbiórkowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy będzie wydzielony pokój nr 311 na trzecim piętrze budynku
administracyjnego, oraz część strychu nad tym pokojem.
Dostęp do korzystania z energii elektrycznej oraz z wody zapewnia zamawiający.
Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy.
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który
uzgodni z inspektorem nadzoru i uŜytkownikiem. Szczególne starannie winien
wykonawca opracować plan organizacji robót w trakcie ciągłej pracy obiektu
administracyjnego.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy.
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1.6. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania 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,
-będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
-materiały i elementy rozbiórkowe będą sukcesywnie wywoŜone przez wykonawcę na
wysypisko.
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie
Wykonawca w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagroŜenie
dla bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia opracowanego przez kierownika robót budowlanych na podstawie informacji
BiOZ załączonej do dokumentacji budowlanej.
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 do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
1.8. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:
-oznaczenie przejść,
-oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.9`. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są toŜsame z określeniami zawartymi
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą.
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1.10`. Nazwy i kody zaleŜne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby
budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych ,
jeŜeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym zgodnie z
warunkami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92. poz. 881).
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym lub poza terenem
budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, Ŝe
kaŜdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być
dołączona informacja zawierająca:
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
budowlany
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ,
odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego
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-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności
-inne dane , jeŜeli wynika to z PN lub AT
-nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający
się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do niego.
JeŜeli nie jest moŜliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób
podany wyŜej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszących temu wyrobowi.
2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych
Kolorystyka sufitów do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji budowy.
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,
które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie
usunięte z placu budowy.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Zamawiający , po uzgodnieniu z autorem
projektu, podejmie odpowiednią decyzję.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie ,
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dokumentacji projektowej a takŜe w normach budowlanych i wytycznych .
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
5.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
5.2. Pobieranie próbek
Nie przewiduje się pobierania próbek.
5.3. Raporty z badań
Nie wymaga się raportu z badań próbek.
5.4.Dokumentacja budowy
5.4.1. Dziennik budowy
W związku ze zgłoszeniem prac budowlanych bez wymaganego pozwolenia na
budowę kierownik budowy ma obowiązek zapewnić dziennik budowy lub księgę
budowy, która nie podlega rejestracji w jednostce Nadzoru Budowlanego i jest
wewnętrznym dokumentem Wykonawcy i Zamawiającego.
Dziennik budowy lub księga budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z
załącznikami
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem
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powodu
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
5.4.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty:
a)zgłoszenie na rozpoczęcie prac budowlanych
b)protokoły przekazania tereny budowy
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d)protokoły odbioru robót
e)protokoły z narad i instrukcje Zamawiającego
f)korespondencję na budowie

6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór częściowy
b) odbiór etapowy
c) odbiór robót ulegających zakryciu
d) odbiór końcowy
e) odbiór gwarancyjny
6.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Zamawiającemu do
odbioru robót ulegających zakryciu.
6.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
6.4. Odbiór po okresie rękojmii
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi”
6.5. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umoŜliwią
przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
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6.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować
odpowiednie dokumenty:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-dziennik budowy
-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

7.ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych - ryczałt.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Dokumentacja projektowa
8.1.1.Zestawienie dokumentacji projektowej:
Projekt Budowlano Wykonawczy w zakresie konstrukcji z Ekspertyzą Techniczną
Specyfikację techniczną opracował:
Artur Konieczny

