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1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru

remontowych robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych
robót.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja

winna

być

wykorzystana

przez

Oferentów

biorących

udział

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych
objętych przedmiarami robót budowlanych.
2.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Niniejsza dokumentacja obejmuje zakres robót branży budowlanej.
W zakres prac niniejszego zadania wchodzą :
1) usunięcie istniejących fug wyłożenia ceramicznego niecki basenu,
2) wykonanie prac przygotowawczych pod wyłożenie nowych fug,
3) wykonanie nowego fugowania wykładzin ceramicznych niecki basenu.
3.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność ze sztuką
budowlaną oraz zaleceniami producentów materiałów użytych do wykonania prac.
Wszystkie roboty objęte zakresem należy wykonać wg obowiązujących Polskich Norm, pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny
i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w zaleceniach wymagają uzgodnień
z przedstawicielem Zamawiającego, a ich standard nie może być niższy niż przyjęty
w założeniach.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów
pierwszej jakości (nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii,
końcówek, itp.), z zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi,
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z realizacją w warunkach odpowiadających wymogom technicznym poszczególnych robót
(temperatura, wilgotność, itp.), z dbałością o materiał i wykonane uprzednio inne roboty.
3.1.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 ma
obowiązek podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, oraz 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 stosował środki ostrożności i zabezpieczenia
przed:
1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
3) możliwością powstania pożaru.
3.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 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
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiającego, oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
3.3.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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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.
3.4.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
3.5.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru
robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie
rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą
posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Materiały przeznaczone do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
3.6.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót,
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać
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z projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz
w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska ich akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego,
nie może być później zamieniany bez jego zgody.
3.7.Ogólne warunki wykonania robót
Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych", ST oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także biorąc
pod uwagę warunki i zalecenia określone w dokumentacji projektowej i zgłoszeniu wykonania
robót.
3.8.Zakres prac
Zakres prac obejmuje usunięcie istniejących fug wyłożenia niecki basenowej w sposób
mechaniczny, na głębokość 4mm z położeniem szczególnego nacisku na nie naruszenie
istniejących warstw izolacyjnych oraz nie uszkodzenie okładzin ceramicznych. W trakcie prac
należy zwracać uwagę na możliwe zminimalizowanie zapylenia powstałego w trakcie
mechanicznego usuwania zapraw fugowych. Po usunięciu istniejących fug, należy
odpowiednio przygotować przestrzenie dla wyłożenia nowych fug, zgodnie z zaleceniami
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producenta materiału używanego do fugowania. Fugowanie powinno zostać wykonane
materiałem epoksydowym posiadającym wymagane atesty. Nowa fuga powinna mieć kolor
zgodny z zaleceniami inwestora, oraz zawierać komponenty antybakteryjne. Usunięte przez
uprawnioną firmę, elementy rozbiórkowe zostaną wywiezione i ulokowane zgodnie
z przepisami ochrony środowiska, a wymagające utylizacji będą podlegać utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń ST roboty podlegają następującym odbiorom:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiorowi częściowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
4.1.Odbiór robót zanikających i ulegających 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 przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór
zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez przedstawiciela Zamawiającego
w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.
4.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
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Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja
lub przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór
zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez przedstawiciela Zamawiającego
w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.
4.3.Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia
w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia
potwierdzenia

przez

przedstawiciela

dokumentów.

Odbioru

ostatecznego

Zamawiającego
robót

dokonuje

zakończenia
komisja

robót

i przyjęcia

wyznaczona

przez

Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego 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 elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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