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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych przebudowy Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót.
1.3 Zakres robót objętych ST:
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i
stosować w powiązaniu z nimi.
zakres szczegółowy robót:

         a). wykonanie robót przygotowawczych, w tym:
- wygrodzenie powierzchni objętej strefą bezpieczeństwa przy robotach
- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robót przez powieszenie tablic
   informacyjnych i ostrzegawczych.
- określenie z Inwestorem dojazdu
- uzgodnienie z Inwestorem miejsca składowania materiałów
- uzgodnienie miejsc podłączenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.
b).wykonanie robót remontowych objętych projektem budowlano-wykonawczym:
- demontaż lady z wyniesieniem szafki
- demontaż stropu podwieszonego
- montaż i odnowienie stropu podwieszonego
- montaż zabudowy aluminiowej
- montaż mebli
- malowania ścian z osłoną stolarki i posadzek folią
c)  roboty porządkowe
- sprzątniecie remontowanych pomieszczeń
- rozebranie foli zabezpieczającej
- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielającej prace
- wywiezienie gruzu

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Stan istniejący i charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest remont Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7. Roboty prowadzone będą w istniejacych
pomieszczeniach, bez ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren remontu pracownikom nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

1.5.1 Przekazanie terenu objętego remontem
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy remontowane
pomieszczenia i jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej.
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej do remontowanych
pomieszczeń wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane
obciążają Wykonawcę.
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Przekazanie remontowanych pomieszczeń Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na roboty”. Protokół przekazania
podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń  w okresie trwania robót
aż do ich zakończenia i odbioru końcowego.

1.5.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.5.3 Zabezpieczenie obiektu podczas prac
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń. budynku i zaplecza  w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla
pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest
włączony w cenie ofertowej.
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  tak by nie
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren i pomieszczenia przed:
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego,
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych  
- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

1.5.4 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót.

1.5.6 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących
wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w
zakresie przepisów bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy,

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

          Na podstawie:
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

          Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia
tego zagrożenia.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.

2.Materiały

2.1  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
2.2  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.3  Wariantowe  stosowanie  materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Materiały użyte do robót określa szczegółowa specyfikacja techniczna.

3.  Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie
transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów
materiałów, wyrobów i urządzeń.
Gruz należy wywozić na odległość 30 km z jego utylizacją.
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5.  Wykonanie  robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10.
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:
projekt wykonawczy;
obszar objęty pracami remontowymi;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza technicznego i higienicznego

6.   Kontrola  jakości  robót
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
6.2  Badania  i  pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi zaświadczenia
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi
Nadzoru.
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.

6.3  Certyfikaty  i  deklaracje
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność z  kryteriami technicznymi
  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz właściwych przepisów i
  dokumentów technicznych,
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją .
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4   Dokumenty budowy
-  Dziennik budowy
-  Dokumenty certyfikujące
6.4.1 Przechowywanie  dokumentów  prowadzonych prac remontowych
Dokumenty prac remontowych będą przechowywane na terenie objętym remontem  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym
Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  przedstawiane  do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7.  Obmiar  robót
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót należy prowadzić przy rozliczeniu robót kosztorysowo. Przy rozliczeniu ryczałtowym
prowadzenie obmiaru nie jest wymagane.
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.

8.   Odbiór   robót   i   dostaw

8.1  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
c) dostawy i urządzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  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 umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
 W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .

8.3  Odbiór  częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4  Odbiór  ostateczny  robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego 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
Wykonawcę z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni  od
daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót).
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej  na podstawie
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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-dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami
gwarancyjnymi dla urządzeń (jeśli takie występują)
-Specyfikacje Techniczne.
-Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń.
-Receptury i ustalenia technologiczne.
-Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów (jeśli są wymagane).
-Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  laboratoryjnych.
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
-Instrukcje obsługi.
-Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
-Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

   -Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego
odbioru ostatecznego.

9.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia
9.1. Ustawy i rozporządzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z

2016 r., poz. 290),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej ST oraz
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń
oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.

9.2. Normy
EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobów z wełny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – zgodność elementów
konstrukcyjnych
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania
PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie
PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i właściwości
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

9.3. Dokumentacja projektowa obejmuje
1. Projekty dotyczące wykonania robót
2. Przedmiar robót.
3 Kosztorys inwestorski przeznaczony dla Inwestora
4 .Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI (CPV 45110000-1)
 
1.1. Wstęp
1.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych przebudowy Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.
1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i demontażowych.
1.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. Dotyczą one materiałów uzupełniających
stosowanych przy robotach rozbiórkowych.
Należy uzgodnić z Inwestorem czy demontowana lada i szafka podlegają zwrotowi Inwestorowi czy
należy je wywieźć na zwałkę.
1.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robót nie przewiduje się użycie
samochodów dostawczych.
1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
1.5. Wykonanie robót
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje:
- demontaż zabudowy sufitu podwieszonego
- rozebranie lady
- wyniesienie szafki
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób bezpieczny z zachowaniem wymagań BHP i p.poż.
1.6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.
1.7. Obmiar robót
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech.
1.8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech
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SST 02.  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I ZABUDÓW SUFITOWYCH
  (CPV 45421152-4)

2.1. Wstęp
2.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych przebudowy Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7
2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.
2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszonych.
2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2.Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

Strop podwieszony typu Armstrong
Strop na systemowej konstrukcji metalowej podwiezonej do sufitu. Wypełnienie z płyt panelowych z
prasowanej wełny mineralnej wykończonej w różnych formach i fakturze. Ubytki w stropie należy
uzupełnić dobierając typ i kolor istniejącego stropu.

Zabudowa aluminiowa POK
Profile aluminiowe w kolorze RAL 8014. Profile wsparte na zabudowie meblowej. Mocowanie do podłogi,
ścian i stropu. W części nad sufitem podwieszony, należy zamontować profile kotwfiące. Całość
wypełniona szkłem w klasie P2 z elementami folii naklejanej. Konstrukcja z profili zimnych MB 45 np.
Metalplast Biesko

Okno podawcze
Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Okno kasowe w klasie P4. Z interkomem. Baza – mikrofon i
głośni kasjera. Okno wyposażone w mikrofon klienta i głośni klaienta. Okno w ramie metalowej

2.3.Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.4.Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.5.Wykonanie robót
- montaz sufitu podwieszonego
- montaż witryny stanowiska POK
- montaz okna podawczego
- obudowa zewnetrzna instalacji wentylacji
2.6. Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z pkt.6 ogólnej specyfikacji technicznej
oraz poniższych wymagań:
Płyty i konstrukcja stropu podwieszonego
- czy nie ma uszkodzeń
- wymiary płyt w rusztach zgodne z tolerancją,
- równość powierzchni płyt,
- prawidłowość kotwienia rusztu.
Witryna aluminiowa
- czy nie ma uszkodzeń
- sprawdzenie koloru profili i przebarwień
- sprawdzenie odpowiedniego mocowania konstrukcji
2.6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.7. Obmiar robót
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Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech.
2.8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech

SST 03. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

3.1. Wstęp
3.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych przebudowy Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7
3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.
3.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  malarskich
3.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2. Materiały

Farby emulsyjne akrylowe
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 mm
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od

podłoża,
– twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować

uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Grunt np. UNI GRUNT
- wzmacnia podłoże
- szybko wysycha
- jest wysoce wydajny
-  zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2

- rozpoczęcie prac po 2 h
-  możliwość rozcieńczania wodą
- barwa - przeźroczysta
- ciało płynne
- spaja podłoże i powoduje lepszą przyczepność następnych warstw.
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Nanoszenie pędzlem lub wałkiem.

Emulsja lateksowa
W składzie farb lateksowych znajdują się pigmenty oraz duże ilości żywicy, co decyduje o ich
właściwościach. Niektóre produkty dodatkowo wzbogaca się specjalnymi dodatkami, np.
przeciwgrzybicznymi. Formuła farb lateksowych powoduje, że są one bardzo proste i wygodne w
aplikacji, doskonale kryją, cechują się wysoką przyczepnością do podłoża oraz nie wydzielają
drażniącego zapachu. Wykazują bardzo dobrą odporność na działanie promieni słonecznych oraz na
zmywanie i szorowanie. Powłoki są paroprzepuszczalne, „oddychają”. Dzięki temu umożliwiają
odprowadzenie wilgoci z podłoża, sprzyjając utrzymaniu we wnętrzach zdrowego mikroklimatu.

3.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.5. Wykonanie robót
3.5.1. Zakres robót
- zabezpieczenia folią
- malowanie ścia emulsja lateksową
- malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi akrylowymi
3.5.2. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść
poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym ukończeniu robót
elektrycznych,
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną i szpachlowane. Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Można też użyć gruntu np.
UNIGRUNT
Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
3.6. Kontrola jakości robót
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,



14

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
–  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
–  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
–  sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami

 państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
3.7. Obmiar robót
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech.
3.8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech

SST 04. INSTALOWANIE  ZABUDOWANYCH MEBLI (CPV 45421153-1)
4.1. Wstęp
4.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych przebudowy Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7
4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.
4.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu zabudowanych mebli.
4.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4.2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

Zabudowa meblowa
Zabudowa pod zabudowę aluminiową POK. Blat roboczy spoczywa na obudowie szafek. Okładzina z
laminatu jesionowego lub dębowego. Cokoły szafek i ścianka na froncie stanowiska w okleinie z
laminatu. Blat profilowany z białego corianu. Cokół z płyty meblowej typu sandwich gr 50 mm, poszycie
obudtronne płyą HDF gr 12 mm. Blat roboczy gr 80 mm z płyty meblowej typu sandwich gr 75 mm, z
obustronnym poszyciem płytą HDF gr 15 mm i rusztem z masywu gr 45 mm, Wykończenia od wierzchu i
po bokach Corianem gr 5 mm.

4.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.5. Wykonanie robót
4.5.1. Zakres robót
- montaż zabudowy meblowej
4.6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.7. Obmiar robót
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech.
4.8. Odbiór robót
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech


