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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA

WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU

II – GO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO

POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 55 W PRUDNIKU .

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -wymagania ogólne.

Rozdział II

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiór u robót - roboty ogólnobudowlane

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie działań i sposobu wykonywania prac budowlanych , zgodnie z obowiązującymi

przepisani i normami dla zadania: „ Wymiana stolarki okiennej w budynku II – go liceum ogólnokształcącego w

Prudniku  ul. Kościuszki 55 "

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:

Prawo zamówień publicznych- Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.

959, Nr 116 poz. 1207i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.

1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.

1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oaz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80 poz.

718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 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 48 poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonane i odbiór robót budowlanych

oraz program funkcjonalno-użytkowego.

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001 r. zmieniające rozporządzenie

Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w

Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia dyrektywy
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych

na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi.

Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez

podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Rozdział I

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bu dowlanych

Wymagania ogólne kod CPV 45000000-7

1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stoso wania

2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą

3. Ogólne wymagania dotycz ące robót

3.1 Przekazanie frontu robót

3.2 Dokumentacja techniczna

3.3 Zgodność z dokumentacją techniczną i szczegółową specyfikacją techniczną ST

3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

3.6 Ochrona przeciwpożarowa

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

3.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

3.10 Ochrona i utrzymanie robót

3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

4. Materiały

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych

4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

5 Sprzęt

6 Transport

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych

7. Wykonanie robót

8. Kontrola jako ści robót

8.1 Program zapewnienia jakości

8.2 Zasady kontroli jakości robót

8.3 Pobieranie próbek

8.4 Badanie i pomiary

8.5 Raporty z badań

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

8.7 Certyfikaty i deklaracje

8.8 Dokumenty budowy

9. Obmiar robót

9.1 Zasady ogólne obmiaru robót
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9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

9.4 Wagi i zasady wdrażania

10.Obiór robót

10.1 Rodzaje odbioru robót

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

10.3 Odbiór częściowy

10.4 Odbiór końcowy

10.5 Odbiór pogwarancyjny

11. Podstawy płatno ści

11.1 Ustalenia ogólne

11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

12. Przepisy zwi ązane

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w

budynku  II – go liceum ogólnokształcącego w Prudniku  ul. Kościuszki 55 "

2. Zakres robót obj ętych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych

specyfikacjami technicznymi (ST). ST obejmuje:

• demontaż starej stolarki okiennej ;

• montaż nowej blacharki okiennej .

3. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie frontu robót

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy frontu robót wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.2 Dokumentacja techniczna.

Przekazana dokumentacja techniczna zawiera opis, przedmiar i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegółowych warunkach umowy :

• Dostarczoną przez Zamawiającego,

• Sporządzoną przez Wykonawcę.

3.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą i ST

Dokumentacja techniczna, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności

wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy".

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. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją techniczną i ST.
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Wielkości określone w dokumentacji technicznej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją

techniczną lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy

3.4 Zabezpieczenia miejsca frontu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do  zabezpieczenia miejsca frontu robót w okresie trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy:

• Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt

• Zdemontować obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne z blachy stalowej,

• Zabezpieczyć części elewacji nie podlegające renowacji przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

• Zabezpieczyć okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objęte opracowaniem przed zniszczeniem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych.

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca

będzie:

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej, a wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami,

b) możliwością powstania pożaru.

3.6 Ochrona przeciwpo żarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości

wykonywanych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji urządzeń.

3.8 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  w obrębie terenu i

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem

Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpiecze ństwo 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 życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

3.10 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosownie si ę do prawa i innych przepisów .

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4. Materiały.

4.1 Źródła uzyskania materiałów .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu

robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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5. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, ST i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony  środowiska i przepisy  dotyczące  jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Transport.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, środki

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami ST, PZJ, projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za   pełną

obsługę   geodezyjną  przy   wykonywaniu   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji technicznej

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jako ści robót.

8.1 Program zapewnienia jako ści.

Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją

techniczną, ST.
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Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

• Sposób i procedurę pomiarowi badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczególnych elementów robót.

8.2 Zasady kontroli jako ści robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczną i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich

częstotliwości są określone w ST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót

ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiający

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z bada ń.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów . Inspektor nadzoru, po

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną

przez Wykonawcę

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. Posiadają certyfikat na  znak bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA, z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy.

Dokumentacja techniczna jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę
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w okresie od przekazana wykonawcy miejsca frontu robót  do końca okresu gwarancyjnego.

Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w

kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na

każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty:

b) protokoły przekazania miejsca frontu robót,

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)  protokoły z narad i ustaleń,

e)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych

Przechowywanie dokumentów budowy .

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

9. Obmiar robót.

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją techniczną i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub gdzie indziej

w  ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

9.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów .

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach. Jednostki

obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

9.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
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trwania robót.

9.4 Wagi i zasady wdra żania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

10. Odbiór robót.

10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór demontażu

b) odbiór montażu

c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

d) odbiorowi częściowemu,

e) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor

nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 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 techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbiór cz ęściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy).

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .

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, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

techniczną i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
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elementach konstrukcyjnych i 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 techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Książkę obmiarów (oryginały),

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakości (PZJ),

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia

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 i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w

okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

11. Podstawy płatno ści.

11.1 Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla   robót  wycenionych   ryczałtowo   podstawą  płatności  jest wartość   (kwota)   podana   przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa   pozycji   kosztorysowej   lub  wynagrodzenie   ryczałtowe   będzie   uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :
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• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje :

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) przygotowani terenu,

d konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, e

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i

świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i

organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

12. Przepisy zwi ązane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120

poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 164

poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi

zmianami).

4. 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 48 poz. 401).
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Rozdział II

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bu dowlanych

Roboty ogólnobudowlane

1. ” SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( ST) ”

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

1.2 Dokumentacja robót

1.3 Protokół przekazania terenu budowy lub frontu robót

2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

2.1 Demontaż starej stolarki okiennej

2.1.1 Określenia podstawowe

2.1.2 Materiały

2.1.3 Sprzęt

2.1.4 Transport

2.1.5 Wykonanie robót

2.1.6 Wymagania ogólne

2.1.7 Warunki szczegółowe

2.1.8 Kontrola jakości robót

2.1.9 Obmiar robót

2.1.10 Odbiór robót

2.1.11 Podstawa płatności

2.2 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

2.2.1 Zakres robót ST

2.2.2 Określenia podstawowe

2.2.3 Ogólne wymagania

2.2.4 Materiały

2.2.5 Okna

2.2.6 Tynki i farby

2.2.7 Sprzęt

2.2.8 Transport

2.2.9 Wykonanie robót

2.2.10 Wymagania ogólne

2.2.11 Warunki szczegółowe

2.3 Wykonanie

2.3.1 Wymagania ogólne

2.3.2 Wykonanie złączy

2.3.3 Wykończenie powierzchni

2.4 Właściwości techniczno – użytkowe

2.5 Wbudowywanie

2.6 Kontrola jakości robót

2.7 Materiały

2.8 Kontrola jakości wykonanych robót
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2.9 Obmiar robót

2.10 Odbiór robót

2.11 Podstawa płatności

3. AKTA PRAWNE I NORMY PRZYWOŁANE

1. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych (ST)”   okre śla zasady

post ępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych  kod CPV 45000000-7, w skład których wchodz ą niżej

wymienione kategorie prac:

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych kod CPV 45210000-2 w skład których wchodzą:

Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej kod CPV 45212350-4,

Instalowanie okien drewnianych kod CPV 45421135-9

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie                       kod CPV 45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV 45421000-4

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV 45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV 45421000-4

Farby kod CPV 24310000-0

Parapety i obróbki blacharskie kod CPV 45450000-6

Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów

osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb

wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem

chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być

zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną”

1.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są :

• Prace remontowo- budowlane, związane z wymianą stolarki okiennej w budynku:

- Roboty malarskie;

- Wymiana stolarki okiennej;

- Roboty blacharskie.

Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:

• opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów

robót - w dokumentacji projektowej,

• specyfikacji technicznych wykonywana odbioru robót, które wraz z dokumentacją techniczną określają

przedmiot zamówienia - w przypadku zamówień publicznych.

\Warunki opisują sposób wykonywania wymiany stolarki okiennej oraz zawierają wymagania dotyczące

odbioru robót. Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone

zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę nie cytowania tekstów, lecz jedynie

powołania się na odpowiednie punkty przepisów norm.

1.2 Dokumentacja robót.
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Dokumentację robót stanowią:

> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z definicją w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego

1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),

> Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89

/1994, poz 414 z późniejszymi zmianami),

> Protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych.

Przez dokumentację powykonawczą robót należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane)

wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do specyfikacji technicznej,

dokonanymi w toku wykonywania prac.

1.3. Protokół przekazania terenu budowy lub frontu r obót.

Zamawiający jest obowiązany przekazać protokolarnie wykonawcy robót teren budowy lub front robót w

terminach ustalonych w szczegółowych warunkach umowy. Ewentualne przesunięcie tych terminów musi zostać

odnotowane w dokumentacji budowy. Jeżeli zmiana terminu przekazania terenu budowy lub frontu robót może

zagrozić opóźnieniem w wykonaniu robót lub narazić wykonawcę robót na dodatkowe koszty należy wcześniej

ustalić przedłużenie terminu wykonania robót. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do

uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie zamawiającemu.

Wykonawca przed przystąpieniem do w/w prac powinien:

zabezpieczyć trakty komunikacyjne z dojściem do klatek schodowych

Uzgodnić dostęp do pomieszczeń (związany z pracą przy wymianie okien) z użytkownikiem obiektu .

2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wymiany

istniejącej stolarki drewnianej okiennej w budynku II LO w Prudniku ul. Kościuszki 55.

Roboty rozbiórkowe kod CPV 45110000-1

Instalowanie okien drewnianych kod CPV 45421135- 9

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

oraz roboty ciesielskie kod CPV 45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV 45421000-4

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV 45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV 45421000-4

Przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą stolarki powinny zostać uzgodnione pomiędzy administracją

budynku i wykonawcą robót:

a) harmonogram uwzględniający kolejność dostępu do pomieszczeń z uwagi na dostępność pomieszczeń.

b) skład ekip montażowych oraz nadzór ze strony wykonawcy.

c) sposób i drogi transportu materiałów na terenie obiektu i wewnątrz.

d) miejsce usuwania materiałów budowlanych.

e) sposób zabezpieczenia wnętrz i ich wyposażenia dla uniknięcia nadmiernego zabrudzenia, uszkodzenia
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(szczególnie posadzek) oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu zewnętrznego.

f) zakres prac porządkowych po wykonaniu wymiany stolarki okiennej.

g) sposób oznakowania zabezpieczenia terenu na zewnątrz budynku w rejonie prowadzonych prac.

2.1 Demonta ż starej stolarki okiennej.

2.1.1 Określenia podstawowe.

• zdemontować skrzydła okien,

• zdemontować zewnętrzną obróbkę blacharską,

• rozciąć przy pomocy odpowiednich narzędzi elementów ościeży,

• usunąć zdemontowane okna w wyznaczone miejsce składowania.

2.1.2 Materiały.

Gruz betonowy, gruz kamienny

Stolarka drewniana okienna, szkło, drewno, złom stalowy.

2.1.3 Sprzęt.

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do

stosowania przy występujących technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być

ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy BHP i szczegółowe instrukcje obsługi oraz

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt:

- młoty

- piły do metalu i drewna

- wciągarki ręczne lub elektryczne

- rusztowania systemowe

- łomy

- kilofy

- oskardy

- łopaty

- elektronarzędzia

- szufle

- wiadra

- taczki

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora

nadzoru

2.1.4 Transport

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:

- samochód ciężarowy

- załadunek ręczny

Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru

2.1.5 Wykonanie robót.

2.1.5.1 Wymagania ogólne.

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzone zostanie przez
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Inspektora nadzoru.

2.1.5.2 Warunki szczegółowe.

Demontaż należy przeprowadzić przestrzegając przepisów BHP. Prace wykonywać przy pomocy narzędzi i

ręcznie.

2.1.6 Kontrola jako ści robót.

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

2.1.7 Obmiar robót.

Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne” . Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są:

m3 : elementów demontowanych

szt : okien

2.1.8 Odbiór robót.

Odbioru robót częściowych dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego spisując na tą okoliczności

protokół odbioru częściowego ( robót ulegających zakryciu).

Odbioru końcowego dokonuje komisja w składzie Wykonawca, Inspektor nadzoru i Zamawiający spisując protokół

odbioru końcowego.

2.1.9 Podstawa płatno ści.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w kosztorysie –  m2, m, t po

odbiorze robót.

2.2. Monta ż stolarki drzwiowej i okiennej .

2.2.1 Zakres robót ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: - montażu nowej stolarki

okiennej oraz wymianie istniejących parapetów zewnętrznych na nowe – wykonane z blachy powlekanej powłoką

poliwinylową , jako elementy prefabrykowane.

2.2.2 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących

odpowiednich Polskich normach i ST „Wymagania ogólne”.

2.2.3 Ogólne wymagania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z opisem technicznym, ST i

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.4 Materiały.

Materiały do montażu stolarki okiennej należy stosować zgodnie z opisem technicznym, programem

konserwatorskim.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.

10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi

zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią

jakość materiałów.

2.2.5 Okna.

Okna PCV w kolorze białym (rozwierane i uchylne) typu szkolnego.  Zastosować do kotwienia standardowe kotwy

montażowe. Ubytki i szczeliny wypełniać pianką poliuretanową, wykończenie połączeń silikonem akrylowym .

2.2.6 Tynki i farby.

Ubytki w ościeżach uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, farbami emulsyjnymi i olejnymi. Materiały powinny

posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.
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2.2.7 Sprzęt.

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do

stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien

być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inżyniera.

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy BHP i szczegółowe instrukcje obsługi oraz

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt:

- skrzynia do zaprawy

- wiadra

- kielnie murarskie

- poziomice

- wiertarki

- narzędzia montażowe

- elektronarzędzia

- materiały ścierne

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony prze z Inspektora

Nadzoru.

2.2.8 Transport.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:

- samochód ciężarowy

- rozładunek i transport: ręczny

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

2.2.9 Wykonanie robót.

2.2.10 Wymagania ogólne.

Prze przystąpieniem do montażu stolarki okiennej należy oczyścić ościeża z luźnych kawałków tynku, odkurzenie

szczotką lub przystosowanym do takich robót odkurzaczem. Ocenić stan muru w miejscach montażu ościeży a w

szczególności :

- czy płaszczyzna węgarków nie wymaga wyrównania,

- czy w przewidywanych miejscach mocowania ościeżnic możliwe jest mocowanie za pomoc śrub

lub kotew,

- ewentualne (zależne od potrzeb) wykonane reperacji ościeża szpachlą lub zaprawą,

- określić do jakiego rodzaju uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych kwalifikuje się stan ościeży i wielkość

luzów.

- dopasowanie nowych obróbek blacharskich, parapetów do wymienionych okien.

2.2.11 Warunki szczegółowe.

•     Ustawianie i zamocowanie nowych okien

- ościeżnica dosunięta do płaszczyzny węgarka z pozostawieniem luzu na uszczelnienie zewnętrzne, szczelina ok.

5mm pod uszczelnienie kitem elastycznym, szczelina do ok. 10mm pod uszczelnienie z impregnowanej taśmy

rozprężnej.

- ościeżnica ustawiona symetrycznie w otworze, aby w widoku od zewnątrz obydwa stojaki wystawały

równomiernie poza obrys ościeża.

- ościeżnica ustawiona w poziomie na klinach podpierających rozmieszczonych przy narożach i w połowie
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szerokości okna, kliny nie mogą wystawać poza grubość ościeżnicy.

- ościeżnica ustawiona w pionie i zaklinowana

Kliny wstępnego mocowania powinny być umieszczone przy narożach aby nie spowodować wygięcia elementów

ościeżnicy. Klinowanie nie powinno spowodować przekoszenia (zmiany przekątnych) lub zwichrowania

(odkształcenia w płaszczyźnie) ościeżnicy.

Uwaga!

Jeśli do mocowania ościeżnic użyte będą kotwy, powinny być one zamocowane na ościeżnicy przed

jej wstawieniem w ościeże (wkrętami 3,5x 50 w ilości 2 szt. Na kotwę.

- Sprawdzenie geometrii osadzenia parapetów oraz ich spoinowania w połączeniach z ościeżnicami

okiennymi.

• Okna PCV

Elementy okien powinny być wykonane z półfabrykatów PCV i  być potwierdzone orzeczeniem technicznym

wydanym przez uprawnione przez PCBC Laboratorium Badawcze na zgodność z wymaganiami Aprobaty

Technicznej ITB Nr A-T15-2948/00 pkt. 3.2. lub innej aprobaty technicznej ITB.

Okna PCV w kolorze białym ( szkolne).

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji
powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m · h · daPa2/3),
W budynku użyteczności publicznej  o współczynniku przenikania ciepła nie większy 1,5 W/(m2 · K),

• Szyby

Okna powinny być oszklone zestawami szybowymi 4-16-4, o udokumentowanym współczynniku  U = 1.1. W

przypadku stosowania innego szkła jego rodzaj kolor uzgodnić z nadzorem autorskim.

• Okucia

Okucia winny być dostosowane do masy własnej skrzydeł. Dla okien gdzie przewidziano wykonanie skrzydeł z

okuć rozwieralno - uchylnych.

Okna dwuskrzydłowe i  trzyskrzydłowe czterodzielne, wyposażone w zasuwę dźwigniową wpuszczaną w rowek

okuciowy.  Skrzydło  wyposażone w zasuwnicę listwową, o funkcji rozwieralno-uchylnej . Długość zasuwnic oraz

usytuowanie zaczepów powinno być tak dobrane, aby następowało jednoczesne ryglowanie skrzydeł w min. trzech

punktach w przymyku w tym po jednym punkcie w progu i w nadprożu okna w pobliżu przymyku w skrzydłach o

wysokości do 1500 mm oraz w min. czterech punktach w przymyku w tym po jednym w progu i nadprożu okna w

skrzydłach powyżej 1500mm. Usytuowanie klameczki w połowie wysokości okna. We wszystkich oknach

dwuskrzydłowych użyć mechanizm przeniesienia napędu współpracującego z zasuwnicą, umożliwiający

symetryczne zamocowanie klameczki na listwie przymykowej w skrzydle przymykającym . Zawiasy systemowe dla

okuć obwiedniowych. Dostosować udźwig zawiasów do masy skrzydeł. Zawiasy maskowane osłonkami PCV w

kolorze białym.

2.3 Wykonanie.

2.3.1 Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące jakości i wykończenia okien powinny być zgodne z postanowieniami P-N 88/B10085

oraz wytycznymi niniejszej dokumentacji.

2.3.3 Wykończenie powierzchni

Tworzywo PCV w kolorze białym

2.4 Właściwo ści techniczno - u żytkowe.

 Okna powinny spełniać poniższe wymagania techniczno - użytkowe.

• Wymiary
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Szczegółowe wymiary okien powinny być zgodne dokumentacją.  Dopuszczalne  odchyłki wymiarów elementów

okien mogą być następujące:

Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PNB/10085

• Sprawność działania skrzydeł

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okien powinien być płynny bez zaczepiania skrzydła o inne części okna.

Siła uruchamiająca okucia zamykające nie powinna przekraczać 10 daN.

• Sztywność skrzydeł

Ugięcia elementów okien pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny być większe niż 1/300

rozpiętości między podporami. Dopuszczalne ugięcie szyby mierzone przy krawędzi szyby nie powinny być

większe niż 8 mm.

• Współczynnik przenikania ciepła.

Współczynnik drewnianych okien oszklonych szybami wg  powinien wynosić U<1,5 W/m2K .

• Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna właściwa okien oszklonych zestawami szybowymi wg pkt. 3.2. powinna wynosić Rw >32 dB.

• Infiltracja powietrza

W celu uzyskania przez okna zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi, w

szczególności Rozporządzeniem MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 15z 1999r. poz. 140) i Polska

Norma PN-83/B-03430 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.)

• Szczelność na przenikanie wody.

Okna objęte dokumentacją nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości

120 l/h/m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap=150 Pa.

2.5 Wbudowywanie.

Wbudowywanie okien powinno być wykonane wg zasad podanych w „Instrukcji

wbudowywania okien i drzwi balkonowych w uprzemysłowionym budownictwie wielorodzinnym”. Nowelizacja

CPBR 4.1/90 - COBP BO

Stosownie do zaleceń Użytkownika obiektu należy w trakcie demontażu istniejącej stolarki i wbudowywania

nowej ograniczyć do minimum wszelkie wykucia w murze oraz wyeliminować możliwość uszkodzenia

elewacji.

Wbudowywanie nowego okna o zmienionym ukształtowaniu progu ościeżnicy wpłynie na konieczność dokonania

napraw w obrębie parapetów wewnętrznych zewnętrznych..

Poprawne wbudowywanie okien powinno uwzględnić wykonanie następujących czynności:

Oczyścić ościeża po zdemontowaniu okna i w miarę potrzeby wyrównać nadmierne ubytki w płaszczyźnie ościeża.

Ustawić ościeżnicę okna w ościeżu podpierając jej próg na klockach drewnianych, wypoziomować i wypionować

ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę możliwości równomierny luz na obwodzie ościeżnicy z

ościeżem wynoszący ok. 1020 mm.

Nie dosuwać ościeżnicy do płaszczyzny węglarka zachowując ok. 510 mm luz na obwodzie. Zamocować stojaki i

nadproże ościeżnicy w ościeżu za pomocą kotew lub dybli AMO w rozstawie nie większym niż 80 cm. Zamocować

próg ościeżnicy w połowie szerokości okna za pomocą dylbi AMO.

Uszczelnić od zewnątrz powstały luz na obwodzie z pomocą silikonu.

Uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i ościeża pianką PU stosując odpowiedni

pistolet. Nadmiar utwardzonej pianki PU usunąć i płaszczyznę wewnętrzną szczelnić kitem silikonowym. W



Wymiana stolarki okiennej w II LO w Prudniku

21

zależności od występującego rodzaju parapetu zewnętrznego uszczelnić próg ościeżnicy z parapetem przy   użyciu

kitu  silikonowego lub zamontować obróbki blacharskie uszczelniające silikonem miejsce styku.

Powstałą pomiędzy nowym oknem a dotychczasowym parapetem wewnętrznym szczelinę należy wypełnić pianką

PU a styk parapetu z oknem zamaskować ćwierćwałkiem.

Od wewnątrz uzupełnić tynkiem cementowo - wapiennym kat. III zachowując płaszczyznę zbiegającego się do

okna. Wykończyć gładzią gipsową i malowaniem farbą emulsyjną.

2.6 Kontrola jako ści robót.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne”.

2.7 Materiały.

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z ST Badanie to następuje poprzez

porównanie cech materiałów z wymogami projektu budowlanego i wykonawczego oraz odpowiednich norm

materiałowych.

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normy i warunki techniczne.

2.8 Kontrola jako ści wykonanych robót.

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z S T. Kontroli podlegają:

- Jakość zastosowanych materiałów i połączeń

- Odchyłki geometryczne

- Stan i kompletność połączeń.

Odbiór robót zanikających należy zgłosić Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie

spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo

lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze

komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu. Każda czynność montażowa podlega kontroli

jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na

podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki

wcześniej zrealizowanego pomiaru. Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za

osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki

montażowej oraz wymaganiami warunków technicznych wykonania odbioru robót.

2.9 Obmiar robót.

Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne” . Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są:

szt : montażu okien

2.10 Odbiór robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych, oraz z ST ”Wymagania ogólne”

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót.

2.11 Podstawa płatno ści.

Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać wszystkie prace ujęte w/w opracowaniu. Płatność należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w kosztorysie.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze i wytyczenie robót
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- zakup materiałów

- transport materiałów i urządzeń na miejsce

- montaż okien

- montaż parapetów zewnętrznych

- wykonanie robót malarskich i wykończeniowych

- prace porządkowe

3. AKTY PRAWNE I NORMY PRZYWOŁANE.

[I] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z

późniejszymi zmianami. [3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity- aktualizacja z dn.27.05.2004. [5] ETAG 004 -

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych- „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" -

Dz. Urz. WEC 212zó.09.2002.

[4] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania".

[5] PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. [18] Ustawa z dnia

10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. N 7r 2, poz. 664 z późniejszymi

zmianami.

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). [22] Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.

1133).

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) .

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z dnia 09.06.2004r

(Dz.U.nr 150 poz.1579)

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych– Rozp. Min. Bud. I Przemysłu Mat. Bud. Z dnia

28.03.72 – Dz. U. Nr 13 poz.93 z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie– Dz.U. nr 75 z 2002r poz. 69.
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