SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w ramach :

Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy ożyciu
wodnym i rybołówstwie

Nazwa zadania

-

Lokalizacja

-

dz. ewid. nr 148/4 obręb nr 0045 Fałkowice, gmina Pokój

Inwestor

-

Gmin Pokój

Adres inwestora

-

46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować
przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia.
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
4. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
5. Zgodność robót z dokumentacją projektową.
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią integralną część umowy,
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
były w dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodnie z dokumentacją SST.
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach przedziału tolerancji określonych w warunkach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych.
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a wykonane elementy (roboty ) rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
7. 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 odzież dla ochrony zdrowie i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
8. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych
i ilościowych materiałów zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.
9. Sprzęt i narzędzia
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lun wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny z normami i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
10. Certyfikaty i deklaracje
Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje tylko te materiały, które posiadają :
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są one objęte certyfikacją określoną w pkt.1
- spełniają wymogi SST
11. Odbiór robót zanikających i ulegających ukryciu
Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają obowiązkowemu odbiorowi przez inspektora
nadzoru lub koordynatora robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót i zastosowaniu materiałów, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość do odbioru danej części robót zgłasza Wykonawca powiadamiając inspektora nadzoru
inwestorskiego lub koordynatora.
12. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator.

13. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
powiadomienie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów powykonawczych.
14. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymi zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót ( obiektu )
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 13.
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty należy wykonać zgodnie z :
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz.690 z późniejszymi zmianami )
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
3. Art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. z 2003 r.
nr 207, poz.2 016 z późniejszymi zmianami ) w sprawie stosowania materiałów
i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie
4. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 )
WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty należy wykonać zgodnie z :
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z późn. zmianami) w sprawie stosowania materiałów i wyrobów
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03150

Konstrukcje drewniane.

- PN-75/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/80.
- PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

- PN-83/B-3430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania.

- PN-B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76001

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

- PN-90B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

- PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

- PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

- PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

- PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

- PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

- PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-74-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja
i określenie środowisk.

- PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10026

Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

- PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-85/B-04500
- PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN 13139-2003

Kruszywa do zapraw.

- PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie – cz. I. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rodzaje zaprawy.

- PN-B-19701:1997

Cementy powszechnego użytku.

- PN-EN 197-1:2002

Cement – część 1.
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-EN 459-1:2003

Wapna budowlane – część 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

- PN-B-30020:1999

Wapno.

- PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
- PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-10145

Posadzki z płytek kamionkowych (terekotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-68/B-101565

Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

- PN-68/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-75/B-10121

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 13006:2001

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, włściwości i oznakowanie.

- PN-EN 87:1994

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

- PN-91/B-10102

Farby do elewacji i budynków. Wymagania i badania.

- PN-EN 991:1999
- PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-En-ISO2409:1999

Wyroby lakierowe.
Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane.

- PN-C-81607:1998
- PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz.

- PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkaidowe.

- PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

- PN-C-81914:2002
PN-ISO2848:1998
PN-ISO 1791:1999
- PN-86/B-02354

Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

- PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

- PN-86/B-02355

Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

- PN-82/B-02402

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej.

- PN-81/B-10700/00/01/02 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. - PN-84/B-107e35

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-77/B-75700/00/00

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych. Wymagania.

- PN-76/M-75001

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/H-02650

Armatura i rurociągi.

- PN-83/H-02651
- PN-83/H-02651

Rury stalowe ze szwem i bez szwu.

- PN-74/H-74244
- PN-IEC-60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-IEC-60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym.
- PN-IEC-05204:1994
- PN-92/E-08106

Ochrona przed elektrycznością statyczną.
Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

