
        Załącznik Nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                            

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
68 – 200 Żary ul. Zakopiańska 7

1.  Nazwa zamówienia publicznego:     Roboty ogólnobudowlane                       
Nazwy i kody robót budowlanych CPV

45260000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotu i sprzętu ochronnego

45400000-2 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 Roboty w zakresie zakładanie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

4544000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4532000-6 Roboty izolacyjne

4533000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Przedmiot zamówienia składa się następujących składników:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących składników:
- przemurowanie ścian do ościeży
- wykonanie nowych murów/ ścian zewnętrznych, wewnętrznych, kominowych/

                             - zamurowanie otworów w ścianach i murach
- naprawa schodów z cegieł
- naprawa nadproży
- dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jednorazowo do 3 szt.
- drobne roboty rozbiórkowe
- zbicie tynków inne niż określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy
- uzupełnienie tynków/ wraz z robotami towarzyszącymi/
- wykonanie nowych tynków
-wykonanie tynków suchych
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- szpachlowanie oraz odnowienie powłok ścian i sufitów
- wykonanie posadzek/ wraz z wykończeniem/
- naprawa elementów konstrukcji betonowych / np. stopni schodowych/
- naprawa i uzupełnienie posadzek w pomieszczeniu wspólnego użytku
- rozbiórka konstrukcji  betonowych i żelbetowych
-montaż elementów betonowych i żelbetonowych / np. zabezpieczenie otworów na zewnątrz/  
 studzienki, nakrywy 
-naprawa i wymiana instalacji w-k w lokalach mieszkalnych
-naprawa i wymiana instalacji w-k w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy

                             - wymiana instalacji C.O. w lokalach mieszkalnych i budynkach
                             - wymiana i uzupełnienie stopni schodowych

- wymiana i uzupełnienie balustrad
                             - naprawa elementów konstrukcji więźb dach oraz uzupełnienie elementów uszkodzonych 

- naprawa, uzupełnienie, wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych
- naprawa, uzupełnienie, wymiana podłóg na częściach wspólnych/podesty, strychy, inne/
- inne roboty nie ujęte w zakresie a związane z grupą robót ogólnobudowlanych

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prac towarzyszących i robót tymczasowych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  nie przewiduje się 

4. Informacje o terenie budowy

Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych na różnych 
poziomach

4.1 Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami
wynikającymi z funkcji użytkowej zamieszkałego budynku 

4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa oraz interesów 
osób postronnych w tym przechodniów i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji 
robót do funkcji użytkowej zamieszkiwanego budynku 

4.3 Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących przepisów.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie;
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 - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowania 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.
Gruz i pozostałe materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych należy 
posortować i wywieść na składowisko odpadów na koszt wykonawcy

4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy, ochrona przeciwpożarowa

Prace związane z remontem lokali mieszkalnych  mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, 
posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W 
szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 
1997r. Nr129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy „w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9
obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie 
Zaplecze budowy może być wydzielone w jednym z pomieszczeń remontowych lokali
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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

4.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dojazd na posesję z ulic  do których przylegają budynki w których remontowane będą lokale. 
Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed 
budynkiem. 

4.6 Ogrodzenie – nie dotyczy

4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach,
przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy
zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku

5. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych

− nie dotyczy
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6. Właściwości wyrobów budowlanych

Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia
odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamówienia i projektu. Wymagane stosownymi certyfikatami na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenie środowiska.
Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby 
zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nie 
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

8. Wymagania dotyczące środków transportu

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska.
Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać 
szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
materiałów i wykonywanych robót.
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne
z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką
budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.
Polecenia osoby nadzorującej będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami
wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku,
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w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników
Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów
odbywał się w sposób nie utrudniający komunikacji pozostałym mieszkańcom budynków
Sposób wykończenia zgodny z pkt 2

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Po wykonaniu robót Wykonawca dokonuje obmiaru, który jest podstawa do sporządzenia 
kosztorysu powykonawczego. Zamawiający dokonuje sprawdzenia obmiaru robót w terenie na 
podstawie książki obmiarów.

11. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące inne niż te, o których mowa w pkt. 3 SST  będą 
wykonane przez wykonawcę na jego koszt a usterki i awarie powstałe w trakcie realizacji umowy 
pokrywa Wykonawca

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

 Wymagania odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
  budowlano montażowych”.

13. Dokumenty odniesienia

Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z 
dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu 
przedmiotu zamówienia 
Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz.
690).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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