
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH 

 
1. Część  ogólna  

 
1.1. Nazwa  nadana przez zamawiającego 

 
Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 
 

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót 
 
Do prac remontowych będą naleŜały: 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-wymiana tynków i oblicowania 
-ścianki działowe  
-roboty murarskie 

      -docieplenie stropodachu 
      -roboty dekarskie 
      -przebudowa i budowa kominów 
      -wymiana deskowania dachu 
      -docieplenie ścian zewnętrznych i rusztowania 
      -roboty malarskie 
      -roboty zduńskie 
      -roboty posadzkowe 
      -roboty izolacyjne 
      -roboty instalacji sanitarnej (przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z wymianą osprzętu) 
      -instalacja centralnego ogrzewania 
      -wymiana instalacji elektrycznej 
      -wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 

1.3.    Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących 
 
Do prac towarzyszących naleŜą prace porządkowe a wywozem gruzu innych odpadów. 
Teren oznakować i zabezpieczyć, szczególnie wykopy zewnętrzne. 
  

1.4. Informacje  o  terenie  budowy 
 
Teren budynku posiada dogodny, utwardzony dojazd. Teren budowy naleŜy ogrodzić. 
 

1.5. Organizacja robót,  przekazanie placu  budowy 
 
Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową. 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów  osób trzecich 

 
  Budynek z działką, na której się znajduje naleŜy w całości do Gminy Byczyna. 
 

1.7. Ochrona  środowiska 
 

Materiały odpadowe i gruz wywieź na wysypisko śmieci. Budowa instalacji nie wpływa negatywnie na 
środowisko. 



1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
 
Roboty spawalnicze muszą być pod szczególną kontrolą.   
 

1.9. Ogrodzenie  placu  budowy 
 
Ogrodzić niezbędny do prowadzenie budowy teren. 
 

1.10. Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni 
 
Roboty są poza chodnikiem  i drogą  
 

1.11. Nazwy  i  kody: grup robót,  klas  robót  i  kategorii robót. 
 
Kod CPV 
45000000-7  - roboty budowlane 
45300000-0  - roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1  - roboty instalacyjne w budynkach 
45232420-2  - roboty przy kanalizacji sanitarnej 
45232460-4  - roboty sanitarne 
45321000-3  - izolacja cieplna  
45331100-7  - instalacja centralnego ogrzewania 
 

1.12. Określenia  podstawowe 
 
Zgodne z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151 / 2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  
 

2.     Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych 
 
2.1. Wymagania  ogólne dotyczące  właściwości materiałów  i  wyrobów 
 
Wszystkie materiały uŜywane do budowy instalacji muszą posiadać atesty do stosowania w Polsce. 
 
2.2.  Wymagania  ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków  dostaw składowania     
        i  kontroli jakości  materiałów  i  wyrobów. 
 
Materiały instalacji wewnętrznej przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie naraŜonym na 
opady atmosferyczne i dla osób postronnych.  Dla magazynowania elementów instalacyjnych 
uŜytkownik udostępni pomieszczenia w budynku.   
 
2.3.  Materiały i wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie. 
 
Materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom 
 
Nie mogą być stosowane do montaŜu 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
Nie przewiduje się wariantowości stosowania materiałów 
 



3.    Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
 
Sprzęt stosowany na budowie do montaŜu instalacji musi być sprawny i atestowany dla danej roboty.  
 
4.     Wymagania  dotyczące środków  transportowych 
 
4.1. Transport  poziomy 
 
Na budowie występuje potrzeba stosowania mechanicznego transportu poziomego. Transport innych 
elementów będzie ręczny. 
 
4.2.   Transport pionowy. 
    
Transport pionowy dźwigami przy ściennymi z atestem. 
 
5.      Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót  budowlanych 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z projektem oraz z instrukcjami fabrycznymi 
dotyczącego ich montaŜu. 
 
5.2. Roboty  rozbiórkowe,  rozbiórki wykonane metodą wybuchową. 
 
Rozbiórka z uŜyciem materiałów wybuchowych nie występuje. 
 
5.3. Projekt  zagospodarowania placu budowy 
budowy 
 
Nie występuje dla robót instalacyjnych 
 
5.4. Projekt  technologii i  organizacji  montaŜu 
 
Nie występuje dla robót instalacyjnych 
 
5.5. Czynności  geodezyjne na budowie 
 

Wytyczenie i inwentaryzacja wymiany przyłącza sanitarnego przez uprawnionego geodetę. 
 
5.6. Likwidacja  placu  budowy 
 
Wymagane jest posprzątanie po wykonanych robotach. 
 
6.      Kontrola, badania  i  odbiór wyrobów  i  robót  budowlanych 
 
6.1. Zasady  kontroli  jakości robót 
 
Kontrolę na budowie sprawuje: inspektor nadzoru  i autor projektu. 
 
6.2. Pobieranie  próbek 
Nie występuje 



6.3. Badania  i  pomiary 
 
Wymagana jest próba szczelności instalacji  c. o. i wodociągu.  
  
6.4. Badania prowadzone  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Inspektor nadzoru nie dokonuje własnych badań.  Potwierdza  prawidłowość przeprowadzonych badań 
prze wykonawcę i serwis kotła.  
 
6.5. Dokumentacja  budowy 
 
Dokumentacją budowy są:   projekt budowlany i dziennik budowy 
 
7.  Wymagania  dotyczące przedmiaru  i  obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
 
Zasady obmiaru będą określone w umowie jeśli sposób ich rozliczenia wystąpi. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Określa  projekt   
 
7.3. Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy 
 
Do pomiaru ciśnienia uŜyć manometr  o średnicy 160 mm i dokładności 1%. Zakres manometru 4 bar. 
 
7.4. Czas  prowadzenia pomiarów 
 
Próba szczelności trwa 2 godziny  po ustabilizowaniu ciśnienia. 
 
8.  Odbiór  robót  budowlanych 
 
8.1.   Rodzaje  odbiorów 
 
Występuje odbiór inspektorski  z udziałem kierownika robót instalacyjnych 
 
8.2. Odbiór robót ulegające zakryciu lub zanikających 
 
Występuje odbiór inspektorski oraz  kierownika robót  instalacyjnych  
 
8.3. Odbiory  przewodów kominowych instalacji i urządzeń  technicznych 
Wystąpi  odbiór kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych. 
8.4. Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy 
 
Wystąpi odbiór robót: 

- instalacji c. o. 
- instalacji wod. – kan. 
- zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

 
8.5. Rozruch  technologiczny 
Nie jest wymagany 



8.6. Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy obiektu nie moŜe wykazywać wad.   
 
 
8.7. Odbiór  po  okresie rękojmi 
 
Ustala umowa  
 
8.8.   Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Ustala umowa 
 
8.9.   Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
UŜytkownik otrzyma na odbiorze instrukcje fabryczne eksploatacji  urządzeń oraz projekt  
z naniesionymi ewentualnymi zmianami.  
UŜytkownik zastosuje się do wymogów instrukcji eksploatacji urządzeń pod rygorem utraty gwarancji. 
 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Do odbioru obiektu są wymagane protokóły badań szczelności instalacji c. o. i wodociągowej, 
atesty urządzeń  i fabryczne instrukcje obsługi. 
 
9. Rozliczenie  robót 
 
Rozliczenie robót nastąpi wg ustaleń w umowie. 
 
10.  Dokumenty  odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja  projektowa 
 
Obecnie jest w posiadaniu Inwestora 
 
10.2. Normy,  akty  prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
Takie jakie są stosowane w Polsce. 
 

Instalacja elektryczna 
 
Przebudowę instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z normami i sztuka budowlaną. 
Na instalację elektryczną nie ma opracowanego projektu technicznego. 
Wycenę robót elektrycznych wykonawca opracowuje dostosowując się do przeprowadzonej adaptacji 
pomieszczeń. 
 
        Opracował: 
 

                                                                                          
InŜ. Stanisław Biliński 

 


