Opis przedmiotu zamówienia - ROBOTY IZOLACYJNE
1. Skucie tynku na ścianach zawilgoconych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadującymi
2. Wstępne osuszenie ścian przy użyciu elektrycznego przemysłowego osuszacza
powietrza min 14 dni.
3. Wywiercenie otworów o średnicy co najmniej 12 mm w rozstawie osiowym nie
większym niż 120 mm na całej długości ściany oraz ścianach sąsiadujących. Głębokość
otworu max na 90% grubości ściany nie więcej .
4. Otwory należy wiercić w poziomie max 15cm od posadzki, bezpośrednio w zaprawie
spoiny, najlepiej przy krawędzi cegły.
5. Po zakończeniu wiercenia, każdy otwór należy starannie oczyścić sprężonym
powietrzem.
6. Włożyć rurkę iniekcyjną pistoletu jak najgłębiej w uprzednio wywiercony otwór-wraz z
uzupełnieniem środkiem wypełniającym.
7. Wszystkie nawiercone otwory należy zaślepić odpowiednią zaprawą.
8. Przerwa technologiczna min. 14 dni
9. Wykonanie nowego tynku renowacyjnego
10. Pomalowanie ściany farbą paroprzepuszczalną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Izolacja ściany w piwnicy
BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH
Inwestor: Sąd Rejonowy Puławy, ul. Lubelska 7, 24 – 100 Puławy
Wykonał :
mgr inż. Mateusz Skrzyniarz
Kielce, lipiec 2019

ST00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Przedmiot STWiORB – wymagania ogólne odbioru robót.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
Izolacji ścian piwnicy Sądu Rejonowego Puławach
2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania

jako dokument przetargowy

realizacji robót wymienionych w pkt. 1
Inwestor może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót,
uwzględniające konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Wszystkie zmiany mogą być wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru lub
inwestora.
3. Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu usunięcie zawilgoceń ściany piwnicy.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującym prawem przepisami
i normami.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją, w tym z przedmiarami, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru lub
inwestora.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Ponosi również wszystkie koszty
z tym związane.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania 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
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym również
obowiązujących

u

inwestora.
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przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 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.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, mienia zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania prac.
Ograniczenie obciążeń 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 lub inwestora.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
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bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających 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 terenie prac.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
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.

Stosowanie się 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. 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

lub inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

6. Materiały
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
lub inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały(j.w),Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, zachowały
swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub
inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub inwestora.
7. 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 STWiORB, opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru lub inwestora.
8. Transport
Ogólne wymagania dotyczące 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 projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru lub
inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące 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/parkingu na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac.
9. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor 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
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 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.
O zamiarze wbudowania materiałów należy informować Inspektora nadzoru na trzy dni przed
planowani robotami.
10. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w STWiORB. nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót w ramach
ceny ryczałtowej.
11. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich w STWiORB i w umowie, roboty podlegają
następującym odbiorom:
-odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną
zakryciu.
Odbiór częściowy
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 lub
przedstawiciel inwestora.
Odbiór ostateczny (końcowy)
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 pisemnie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub inwestora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
przedstawiciela inwestora 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 postępowania i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających 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 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 dokumentacji postępowania i STWiORB. 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 (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
2. protokoły robót ulęgających zakryciu, jeżeli były wymagane
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
12. Warunki płatności.
Podstawą płatności jest zaproponowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa skalkulowana
przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji
Technicznych. Cena została określona po zapoznaniu się z warunkami miejscowymi i wizją
lokalną na obiekcie.
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie,
określone w STWiORB i opisie przedmiotu zmówienia oraz przedmiarach. Kwota ryczałtowa
zaproponowana przez Wykonawcę w wycenionym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
• 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.

Z uwagi na zastosowanie w dokumentacji nazw własnych i oznaczenia typów produktów
charakterystycznych dla danego producenta (dostawcy, wykonawcy) zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018,
poz. 1986 z późn. zm.) dopuszczenia się zastosowania materiałów i technologii równoważnych.

13. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane , t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186.
- Rozp. Min. Infr. z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, t.j Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami.
- Rozp. Min. Infr. z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy , t.j. Dz. U. Z 2018r., poz. 963
z późniejszymi zmianami.
- Rozp. Min. Infr. z dnia 19.11.2001r . w sprawie rodzajów obiektów, przy których realizacji
należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, Dz. U. Nr 138, poz. 1554 z późniejszymi
zmianami.
–

Ustawa z dnia 12.09.2002 r – O normalizacji, t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483.

