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S P E C Y F I K AC J A T E C H N I C Z N A W Y K O N AN I A I O D B I O R U R O B Ó T
B U D O W L AN Y C H – C Z Ę Ś Ć O G Ó L N A S T - 0 0
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa inwestycji:
„Instalacja wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku „C” Specjalistycznego Szpitala
im. dr A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu”
Adres:
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych (dz. Nr 4/2 i 7/9, obręb Nr 13 Piaskowa Góra)
1.2

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót które opisuje.
1.3

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Projekt przewiduje budowę instalacji wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku „C”
Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego przy ul.Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu. W
branży konstrukcyjnej zakres robót obejmuje budowę konstrukcji wsporczej pod centralę
wentylacyjną.
W celu realizacji zamierzenia w zakresie budowlano-konstrukcyjnym projektuje się:
•

usunięcie papowego pokrycia dachu i wykonanie otworów na zamontowanie słupków,

•

przykręcenie słupków do rygli (po wypoziomowaniu ich górnych płaszczyzn),

•

odtworzenie pokrycia dachu wokół słupków,

•

zamocowanie (przyspawanie) dźwigarów dwuteowych do słupków,

•

zakonserwowanie konstrukcji stalowej systemem lakierniczym,

Szczegółowy zakres robót jest opisany w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie
budowlanym(część konstrukcyjna), przedmiarze robót oraz w specyfikacji szczegółowej.
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WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy, zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy wg harmonogramu
lub pisemnych ustaleń przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5

INFORMACJE O TERENIE

Teren robót mieści się w obrębie jednego budynku położonego na terenie działek stanowiących
własność inwestora
1.6

ORGANIZACJA I PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawiający
protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych
w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawiający przekaże wykonawcy
dokumentację techniczną określoną w punkcie 10.1 .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub ich elementy będą
utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru inwestorskiego. Może on wstrzymać
realizację

robót

jeśli

w

jakimkolwiek

czasie

wykonawca

zaniedbuje

swoje

obowiązki

konserwacyjne.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora tablice podające informacje
o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi
o porządku.

1.7

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony własności
publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. Nie ma trudności w dostępie do sieci
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wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp zapewni zamawiający, wskazując miejsca poboru
i zrzutu). Korzystanie z mediów wymaga montażu liczników.
1.8

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zamierzenie nie ma szkodliwego wpływu na środowisko. W trakcie realizacji robót wykonawca jest
zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót, wykonawca
będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny znika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.9

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA
BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty związane
z zachowaniem zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu
budowy,

we

wszystkich

magazynowych.

Materiały

urządzeniach,
łatwopalne

maszynach
będą

i

pojazdach

przechowywane

oraz
zgodnie

pomieszczeniach
z

przepisami

przeciwpożarowymi w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
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realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
1.10

NAZWY I KODY : GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
1.11

OKREŚLENIA

PODSTAWOWE

WYSTĘPUJĄCE

W

SPECYFIKACJACH

TECHNICZNYCH

Cena umowna jest to określone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie
gwarancji jakości.
Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne), w której
wykonawca ma rozpocząć realizację robót.
Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika
budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowiące integralną część
umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie
określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.
Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym
i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP.
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową uzgadnianiu możliwości wprowadzenia
w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralna część umowy.
Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być
zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz
rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.
Podwykonawca jest osobą fizyczną lub prawną, która zawarła umowę z wykonawcą na
wykonanie części robót objętych umową.
Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym
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w umowie.
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę
roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych zasadniczych oraz zostaną
zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągniecie ich wymaganej jakości.
Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót określony w dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest
zakończyć wszystkie roboty objęte umową.
Umowa jest to dokument zawarty pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót
budowlanych w zamówieniu publicznym.
Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub pieniądz, o których stanowi
art.148 ustawy PZP.
Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru
oferty wykonawcy.
Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU zwana dalej
zarządzającym wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót
i administrowania umową w zakresie określonym

w udzielonym mu pełnomocnictwie.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających 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 także
z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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PRZECHOWYWANIA,
I

KONTROLI

JAKOŚCI

TRANSPORTU,
MATERIAŁÓW

I WYROBÓW

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów i wyrobów.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
uniemożliwiających ich uszkodzenia.
2.3

MATERIAŁY

I

WYROBY

DOPUSZCZONE

DO

OBROTU

I

STOSOWANIA

W

BUDOWNICTWIE
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.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do
wykonywania robót, a także aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. W przypadku
realizacji robót z funduszy Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały
i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.
2.4 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu
budowy.
2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednią
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub
urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie spowodują uszkodzeń
przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym,
wymaganiami

specyfikacji

technicznych

robót

oraz

poleceniami

inspektora

nadzoru

inwestorskiego.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
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6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych. W tym
celu zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów
i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantująca, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.
6.2

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki do badań będą z zasady wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowiązek
przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obciążają zamawiającego.
6.3

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.4

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek
i badan materiałów u źródeł ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc
w tych czynnościach.
6.5

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
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i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dziennik budowy jest
obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco,
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie związane z zarządzania budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien
zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim nie
pozostawiając pustych miejsc między nimi w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych
dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę jak i zarządzającego realizacją
umowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze
robót stanowiącym załącznik do umowy. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły
kierownik budowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej i podawane w „m”. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla
danych robót nie wymagają tego inaczej to objętości będą liczone w „m3” jako długość pomnożona
przez średni przekrój a powierzchnie w „m2” . Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą
wyrażone w tonach lub kilogramach a sprzęt i urządzenia w kompletach „kpl”.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego ważne świadectwa.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem. Obmiar robót
zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu
przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1

RODZAJE ODBIORÓW

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny),
odbiory instalacji i urządzeń technicznych.
8.2

ODBIÓR ROBÓT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

Zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających należy do
podstawowych obowiązków wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega
na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą
widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy. 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 dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4

ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową ST. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
8.5

ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „ po okresie
rękojmi”.
8.6

ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
8.7

DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony
wg ustalonego przez zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
-

dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

-

uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu,

-

dziennik budowy i księgę obmiarów (oryginały),

-

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST,

-

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,

-

inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.

-

sprawozdania techniczne, które będą zawierać zakres i lokalizację wykonanych robót,
wykaz

wprowadzonych

zamawiającego,

uwagi

zmian

w

dotyczące

stosunku
warunków

do

dokumentacji

realizacji

robót,

przekazanej
datę

przez

rozpoczęcia

i zakończenia robót.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
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gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Za wykonanie robót budowlanych określona jest cena ofertowa, która ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie
przedmiaru robót. Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót
i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót). Cena
wykonania robót obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuka
budowlaną, wykonania zadania w zakresie określonym w opracowaniu projektowym. Szczegółowy
zakres prac objętych płatnością określa dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 oraz
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:
Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Magdalena Kłonowska-Nieczypor
58-301 Wałbrzych, ul. Ludowa 1c, tel. 74 667 67 47
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany – branża konstrukcyjno-budowlana – „Instalacja wentylacji poczekalni
przychodni szpitalnej w budynku „C” Specjalistycznego Szpitala im. dr A, Sokołowskiego przy
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych”,
autor: mgr inż. Barbara Świątek
10.2

NORMY,

AKTY

PRAWNE,

APROBATY

TECHNICZNE

I

INNE

DOKUMENTY

I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w punkcie 10 szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
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państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290
z późniejszymi zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.nr 108, poz. 953)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844 ze
zmianami)
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S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K AC J A T E C H N I C Z N A W Y K O N AN I A I
O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L AN Y C H
S S T - 0 1 – M O N T A Ż K O N S T R U K C J I S T AL O W Y C H
(Kod CPV 45223100-0)

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.4

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa inwestycji:
„Instalacja wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku „C” Specjalistycznego Szpitala
im. dr A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu”
Adres:
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych (dz. Nr 4/2 i 7/9, obręb Nr 13 Piaskowa Góra)

1.5

PRZEDMIOT SST-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i

odbioru

robót

montażowych

konstrukcji

stalowych

wykonywanych

w

budownictwie

mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
1.6

ZAKRES STOSOWANIA SST-01

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót które opisuje.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.7

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-01

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną na dachu budynku
mieszczącego przychodnię szpitalną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wykonania robót oraz ich odbiorów.
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OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST-00 „Część ogólna”.

1.6

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”.
1.7

DOKUMENTACJA ROBÓT

Roboty montażowe konstrukcji stalowych należy wykonać na podstawie dokumentacji
budowlanej której wykaz i podstawy prawne sporządzenia podano w ST-00 „Część ogólna”
Dokumentacja zawiera następujące informacje i rozwiązania dotyczące konstrukcji
stalowych:
-

określa materiały do wykonywania konstrukcji,

-

wskazuje lokalizację ich zamontowania,

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu konstrukcji stalowych.
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji stalowej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) . Rodzaje przekrojów
poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy wykonać według dokumentacji projektowej
stosując stal konstrukcyjną węglową zwykłą, jakości S235JR. Własności mechaniczne
i technologiczne stali powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Do
spawania stalowych elementów konstrukcji ze stali zwykłej należy stosować elektrody otulone
EA1.46 wg normy PN-91/M-69430. Elektrody powinny mieć zaświadczenie jakości oraz spełniać
wymagania norm przedmiotowych.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać znak wytwórcy, profil,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii i znak obróbki cieplnej.
Poszczególne elementy konstrukcji zostaną na budowę dostarczone jako gotowe, warsztatowo
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wykończone i zabezpieczone powłoką malarską podkładową(farba ftalowa miniowa 60%
przeciwrdzewna). Na budowie elementy stalowe konstrukcji wsporczej pod centralę wentylatorową
mocowane będą do ścian kotwami typu HILTI-HIT i pokrywane powłoką malarską wierzchnią(farba
ftalowa nawierzchniowa).

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Część ogólna”
Do wykonywania elementów konstrukcji stalowej należy stosować sprzęt spawalniczy
umożliwiający wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Sprzęt stosowany do robót spawalniczych powinien być sprawny i posiadać dokumenty
dopuszczające go pracy.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Część ogólna”.
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Wszystkie
elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w taki sposób, aby mogły być
transportowane i rozładowywane bez powstawania nadmiernych naprężeń, deformacji lub
uszkodzeń.
Używane do transportu pojazdy samochodowe poruszając się po drogach publicznych powinny
spełniać wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w ST-00 „Część ogólna”.
W miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej należy zamocować do rygli poniżej
dachu stalowe słupki do których przyspawany będzie ruszt z kształtowników wykonany w
warsztacie. Mocowanie elementów stalowych do rygli należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową.
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14. KONTROLA I BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed

przystąpieniem

do

robót

związanych

z

wykonaniem

konstrukcji

stalowej

z kształtowników badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania
tych robót.
Wszystkie materiały tj. kształtowniki, materiały do spawania jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać atest lub deklarację
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych elementów a w szczególności:
-

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

-

jakości stosowanych materiałów i wyrobów,

-

prawidłowości wykonania połączenia z ryglami,

-

estetyki wykonania i zamontowania konstrukcji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Wyniki kontroli i badań powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Część ogólna”.
Ciężar konstrukcji stalowej oblicza się w „kg” na podstawie dokumentacji projektowej lub
powykonawczej przyjmując wymiary w stanie wykończonym.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym ciężar przyjmuje się
według stanu faktycznego.

16. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-

projekt budowlano-wykonawczy,

-

dokumentację powykonawczą,

-

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

-

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów
i wyrobów,

-

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

-

ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami oraz

dokonać oceny wizualnej.
Roboty montażowe konstrukcji stalowych powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne oraz
prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być
przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-

jeżeli to możliwe należy poprawić montaż konstrukcji i przedstawić do ponownego odbioru,

-

jeżeli

odchylenia

od

wymagań

nie

zagrażają

bezpieczeństwu

użytkownika

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
-

w przypadku gdy nie są możliwe podane powyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanej lub zamontowanej konstrukcji, wykonania jej
powtórnie i zgłoszenia do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może

być dokonany po ich

uzupełnieniu.
Z

czynności

odbioru

sporządza

się

protokół

podpisany

przez

przedstawicieli

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
-

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-

ocenę wyników badań,

-

wykaz wad i usterek za wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji wsporczej pod centralę
wentylatorową z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawa rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
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poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady.
17. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót montażowych konstrukcji stalowych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót montażowych
konstrukcji stalowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych
w dokumentach umownych (ofercie) cenach jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego.
Ceny jednostkowe wykonania robót montażowych konstrukcji stalowych uwzględniają:
-

przygotowanie stanowiska roboczego,

-

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

-

obsługę sprzętu,

-

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
montażowych konstrukcji stalowej,

-

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

-

likwidację stanowiska roboczego,

-

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

-

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
18. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:
Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Magdalena Kłonowska-Nieczypor
58-301 Wałbrzych, ul. Ludowa 1c, tel. 74 667 67 47
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany – branża konstrukcyjno-budowlana – „Instalacja wentylacji poczekalni
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przychodni szpitalnej w budynku „C” Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego przy
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych”,
autor: mgr inż. Barbara Świątek
10.2

NORMY,

AKTY

PRAWNE,

APROBATY

TECHNICZNE

I

INNE

DOKUMENTY

I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
i normatywami.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290
z późniejszymi zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami)

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
881)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

•

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

•

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania
i wymagania

