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Nazwa zamowienia

„Remont pomieszczenia przy sklepiku szkolnym w ZSCKR w Okszowie”
1. Wst^p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s^. wymagania wykonania i odbioru remontu 
pomieszczeniajak wyzej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty remontowe polegajg. na - rozebraniu wykladziny PCV, rozebraniu glazury ze sciany, 
wykonaniu posadzki wraz z izolacj^ i polozeniem plytek terakoty, wykonaniu malowania 
sufitu, scian i polozeniu plytek glazury na scianie, wymiana drzwi wraz z futryn^.
Okladziny schodow wykonac na kleju mrozoodpomym i wysokoplastycznym.
Pozostale okreslenia podane w ST zgodne z obowi^zuj^cymi normami i wytycznymi.
1.4. Zakres robot obj^ty ST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuj^ wszystkie czynnosci zwi^zane z wykonaniem remontu 
pomieszczenia.
1.5. Ogolne wymagania dotycz^ce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonywanych robot oraz za zgodnosc 
kosztorysem, specyfikacja techniczn^i sztuk^. budowlan^
1.5.1. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robot nalezy wydzielic teren obj^ty robotami.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przekazania do 
odbioru koncowego.
1.5.2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowi^zek znac i podejmowac wszelki konieczne kroki maj^ce na celu 
stosowanie si? do przepisow i norm dotycz^cych ochrony srodowiska.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca b?dzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej
Wymagany sprz?t p/poz b?dzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materialy latwopalne b?d^. skladowane i zabezpieczone przed dost?pem osob trzecich 
zgodnie z obowi^zuj^cymi wymogami.
1.5.4. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowi^zek zadbac przestrzeganie przepisow 
bezpieczehstwa pracy w tym, aby personel nie wykonywal prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spelniajttcych odpowiednich 
warunkow sanitamych.
2. Materialy
2.1. Plytki na okladziny schodow musz^_ spelniac normy antyposlizgowe, zastosowane kleje 
i spoina musz% bye wysokoplastyczne, drzwi musz^. spelniac normy stosowane w 
budownictwie szakolnym .
2.2. Zrbdla uzyskania materialow
Wbudowane materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone 
Polskimi Normami i posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne i atesty.
2.3. Przechowywanie materialow wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do 
wbudowania byly zabezpieczone przed warunkami atmosferyeznymi.



3. Sprz^t.
Roboty nalezy wykonywac odpowiednim sprz^tem do danego rodzaju robot.
4. Transport
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
Wykonawca na biez^co i na wlasny koszt b^dzie usuwal wszelkie zabrudzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty budowlano - montazowe
- wykonanie podloza i jego izolacja oraz polozenie okladzin i ich spoinowanie
- oczyszczenie sufitu i scian oraz ich zagruntowani i pomalowani dwukrotne
6. Kontrolajakosci
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowi^zany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob 
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj^ce prawidiowe 
wykonanie robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci
Za peln^kontrolajakosci robot i stosowania materialow odpowiada Wykonawca.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s^. jednostki przyj^te w dokumentacji kosztorysowej.
8. Odbior robot
Roboty podlegaj3_ odbiorowi
- odbiorowi robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu - odbiorowi kohcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji. i
9. Podstawa platnosci
Ptatnosc, sposob i terminy okresla umowa sporz^dzona mi^dzy zamawiaj^cym a Wykonawc^.
10. Przepisy zwi^zane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane -Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z poz. 
zmianami./
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamowieh Publicznych -Dz. U. NR19, poz. 177
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie p/poz- Dz./ U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pub. - Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. - Mont./tom I-V/Wyd. Arkady
- Rozporz^dzenie Ministra Infrastmktury z dnia 121 sierpnia 2004 r. o certyfikatach 
bezpieczehstwa na materialach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentow


