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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY POMIESZCZ:EN I JEGO
CHARAKTERYSTYCZN E PARAMETRY TECHNICZNE

1 .1 . P rzeznaczen ie pom ieszczen

Pomieszczenia obiqte opracowaniem znajduiqsiq w budynku uz1,ts.r..' .'
publicznej na ll piqtrze budynku I Liceum Ogolnoksztalcqcego w l3iatymstoku
ul. BRUKOWA 2 Planowana inwestycja polega na aranZacjiwnqtrz korytarza
i holu glownego znajduiqcych siq na ll-gim piqtrze w/w budynku.

r.z. Program u2ytkowy pomieszczen

Program uzytkowy pomieszczen okreslony zostal potrzebami prz'yszlych
uzytkownikow. Projekt uwzglqdnia potrzeby mlodzieZy w wieku licealnym
korzystajqcq z obiektu z czasowym przeznaczeniem na pisanie egzaminu
maturalnego.

1.3. Podstawowe parametry techniczne pomieszczen

. Korytarz

. Hol

. Klatki schodowe

173,7 m2

107,3 m2
43,3 m2

Lqcznie 324,3 m2

w/w pomieszczenia objqte sq niniejszym opracowaniem

\A&sokos6 pomieszczef w stanie obecnym 322-3s1cm (spadek dachu w
kierunku okien na holu).

ta. Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczeg6lne media

W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje siq zmian na
zapotrzebowa n i e en erg etyczn e.

2. FoRMA ARcHlTEKToNIczNA I FUNKcJA oBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANTA DO KRAJOBRAZU t

OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPETNIENIA WYMAGAII, O
KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

2.1. Forma architektoniczna i spos6b dostosowania do krajobrazu i
otaczalqcej zabudoury

Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej formy architektonicznej i

funkcji obiektu budowlanego.



2.l2.sposob speNnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
prawo budowlane

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwiqzanymi z nim urzqdzeniami
budowlanym respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane.

3. UKLAD KoNSTRUKcyJNy oBIEKTU r RozwtAzANtA
M/\TERIALOWE

3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu
Pr,cjekt nie przewiduje zmiany rozwiqzan w zakresie podstawowych ukladow
konstrukcji budynku.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy.

3.3. Rozwiqzania materialowe pozostatych erementow obiektu
projektowanego

:.r.r. Stolarka

Stolarka drzwiowa:

stolarka drzwiowa do wymiany - Drzwi wewnqtrzlokalowe lmpuls w01 pol-
skone jednoskrzydlowe w systemie przylgowym, perne, gladkie, konstrukcja -
ramiak drewniany, oblozony dwiema plytami HDF, pokryte powierzchniq
laminowanq Lamistone CPL kolor antracyt, wypelnienie stanowi "plyta wiorowa-
otworowana", zamek jednopunktowy wpuszczany na wkladkq patentowq
(wkladki na jeden klucz, wzor dostarczy Zamawiajqcy), zawiasy standardowe,
o6cieznica regulowana metalowa system Pol-Skone malowana na kolor RAL
7024.
Panele nad drzwiami, do sufitu, wykonac zptyty meblowej (wg rysunkow)

Stolarka okienna:
Nie jest przewidywana wymiana stolarki okiennej. Nie przewiduje siq
zmiany koloru.
Przewiduje siq renowaciq istnieiqcych parapetow wewngtrznych z
uzupelnieniem ubytkow.

3.1.2. Sciany wewnqtrzne i sufity

lstniejqce Sciany wewnqtrzne w pomieszczeniach objqtych opracowaniem
nale2y oczyscic zfarb, usunqc ubytki, zagruntowac, wyrownac, wstawic
narozniki aluminiowe do wyprawy gipsowej, zaszpachlowac - wykonac
np. w systemie KNAUF lub innym podobnym jakosciowo, do uzyskania
gladkich powierzchni. Sciany zagruntowac gruntem glqboko
penetruiqcym i pomalowac farbq ceramicznq Magnat dwukrotnie.
Kolory Scian wg wskazan na rysunkach.
- sufity podwieszane w holu kolor bialy mat



- sufity w korytarzu i holu glownym nie podwieszane: kolor antracyt mat
RAL7022
- Sciany pozostale Magnat ceramiczny C10
- zabudowy na Scianach przy suficie kolor NCS s 4oos-y20R farba
ceramiczna
-klatki schodowe- sciany malowane Magnat mglisty kamien cSg

Dwie przeciwlegle sciany na holu grownym przygotowa6 pod murale-
wyrowna6 i zagruntowac Ceresit CT1 7.

Wszystkie prace wykonad zgodnie ze sztukq budowlanq.

3.1.3. Sufity

lstniejqce sufity wyszpachlowac na rowno i pomalowac farbq matowq np.
snieZka Max Latex. odciqcie sufitu od sciany paskiem 3 cm od sufitu
podwieszonego w kolorze sufitu.
w pomieszczeniach korytarza i holu grownego do wykonania sufity
podwieszane w systemie GK Regips wg rysunkow w dalszej czqsii
opracowania.
sufity podwieszone wykonad na stelazach starowych system Regips.
Pom iqdzy oprawam i oSwietle n iowym i zastosowa6 podwieszone kwad raty
60x60cm z systemu sufitow podwieszanych "Amstrong" przyklejane do
sufitu na przekladki ze styropianu 40x40 tworzqcych dystans od sufitu.
Grubo66 dostosowa6 do spadku sufitu, uzyska6 jeden poziom kwadratow
i paneli Led - wg rysunkow. Kolorystyka, ilosci i rozmieszczenie wg
rysunku.

g.r.+.Posadzki

Po oglqdzinach aktualnego stanu posadzek stwierdzono, 2e w
pomieszczeniach objqtych opracowaniem obecna wykladzina bqdzie
zastqpiona okladzinq ceramicznq o wymiarachT5xz5 w kolorystyce i

sposobie ulozenia wg. rysunku Ulozenia ptytek.

Plytki: Grey Wind antracite 75x75 iGrey Wind Mild 75x7S (R1O)
Fugi miedzy ptytkami nalezy wyrownac z powierzchniq plytek, a pod
wykladzing zastosowai cienkq warstwg masy samopoziomujqcej (o ile zajdzie
taka potrzeba). Najprawdopodobniej na pewnych powierzchniach moze
wystqpowac warstwa Lastryko, ktore naleZy dokladnie oczyScii z substancji
obnizajqcych przyczepnos6, takich jak tluszcze, bitumy czy pyry r6znego
pochodzenia. Zabrudzenia iwarstwy o slabej wytrzymaloSci nale2y usunEc,
Zastosowa6 odpowiedni grunt np. specjalny preparat gruntujqcy Ceresit CN 94
lub ceresit cr 19 . Plytki kleic na wysoko elastycznq zaprawe klejqcq np.
Ceresit CM 17,,Super Flexible".
Fuga miqdzy ptytkami do ustalenia z projektantami.
Cokoty przy podlogach z ptytek wykona6 z tego samego materialu wysokoSci
1Ocm - (ciemno szara) 75x75. Nalezy zwr6ci6 uwagQ czy prytki spelniajq
normy dotyczqce parametr6w technicznych dla budynk6w uzytecznoSci
publicznej.
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3.1.s. zabudowy z plyly laminowanej przy drzwiach nalezy wykonac zgodnie z
rysunkami. wszelkie wqtpliwosci nalezy zglaszacarchitektom.
Nad drzwiami panele z plyty meblowej w kolorze drzwi- antracyt, a obok
panel z plyty mebowej drewnopodobnej z numerem Sali w kolorze Zollym
jak na nizszych piqtrach.

Zabudowy nale?y wykonac z materialow spelniajqcych normy i

posiadajqce wlaSciwe atesty .

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

opracowanie nie powoduje zmian idodatkowych utrudnien dla osob
niepelnosprawnych

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

s.1. Przeznaczenie obiektu i podstawowe uklady funkcjonalne

Planowana inwestycja ma funkcjg uzytecznosci publicznej. Zwiqzana jest z
naukq mlodzie2y. Glowny hol na korytarzu pzezwiqkszosc czasu w roku
bqdzie uzytkowany podczas przerw lekcyjnych . Mrodzie2 ma zapewnione
siedziska do odpoczynku i konwersacji. sciany na korytarzu stanowiq
galeriq obrazow z zasobow szkoly.

ts.z. U klad fu n kcjonal no-przestrzen ny

Pomieszczenia przewidujq swobodne korzystanie z nich uzytkownikom
:szkoly. Pomieszczenie ma dostgp do Swiatla dziennego i przeznaczone jest
na czasowy pobyt ludzi.

€i. SPECYFIKACJA PRAC BUDOWLANYCH

otBEJMUJE NASTEPUJACE POMIESZCZENtA :

Korytarz
Hol
Klatki schodowe

173,7 m2
107,3 m2
43,3 m2

1.

2.

3.

l-.qcznie 324,3m2

I.PRZEDMIOT ! ZAKRES STOSOWANTA SPECYFIKAOI.

1. 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczeg6lowej specyfikacjitechnicznej (SST) sq wymagania dotyczqce realizacji rob6t
remontowych Pomieszczefl Budynku I Liceum 096lnoksztalcqcego w Biatymstoku obejmujqcych
nastqpujqce pomieszczenia :

. Korytarz

. Hol
173,7 m2
107,3 m2



. Klatki schodowe 43,3 m2

POWIERZCHNIA SCIAN DO MALOWANIA 519 m2

POWIERZCHNIA SUFITOW PODWIESZANYCH Do WYKONANIA 94m2

POWTERZCHNTA ZABUDOW SC|ENNYCH (PODSUF|TOWA ) 62 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOW RAZEM WSZYSTKICH L56 m2

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujq wszystkie czynno6ci umo2liwiajqce i majqce na celu
wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w przedmiarze rob6t. Obejmujq

prace zwiqzane z dostawa material6w, wykonawstwem i wykofczeniem rob6t wykonywanych na
miejscu.

Roboty remontowe

Specyfikacja bqdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objqtych specyfikacja.

Planowany remont wymaga wykonania nastqpujEcych prac remontowo - budowlanych i

instalacyjnych:

1.3.1 Prace rozbi6rkowe:

- usuwanie luinych farb i tynk6w ze $cian
- gruntowanie Scian

- demontai wykladziny typu Tarket w gl. Korytarzu
- demonta2 zabud6w o3wietleniowych z plyt wi6rowych
- demonta2 boazerii z ptyt wi6rowych znajdujqcych siq na 6cianach holu i korytarza ok.
- demonta2 drzwi wewnqtrznych
- demonta2 starych balustrad

1.3.2 Roboty budowlane:

- gruntowanie Scian po usuniqciu luinych farb i tynk6w 6cian i sufit6w
- wyr6wnanie i uzupelnienie ubytk6w na Scianach - szpachlowanie
- wyr6wnanie i szpachlowanie jednokrotne sufit6w niepodlegajqcych zabudowie z ptyt GK
- obsadzenie naro2nik6w aluminiowych na krawqdziach Scian
- powt6rne gruntowanie 6cian po pracach naprawczych Scian i sufit6w
przed malowaniem
- montai sufit6w podwieszanych z ptyt GK na stelaiu stalowym w technologii Rygips
w korytarzu i Holu gl6wnym z obniieniem o 10cm

- przygotowanie otwor6w do monta2u drzwiwewnetrznych szt. 1g
- po montaiu drzwi wykonanie obr6bki oScie2nic od strony korytarza i pomieszczei
w kt6rych zostaty wymienione.

580m2
281,m2

128mb

260m2
szt. 18

8 bieg6w

861m2

580m2

191m2
280mb

94m2
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- przygotowanie powierzchni pod warstwe samopoziomujEcq o ile bqdzie potrzebne w
holu i korytarzu gl6wnym lt piqtra lub zagruntowanie powierzchnigruntem do
powierzchnitrudnych 2gLm2
- renowacja parapet6w wewnetrznych z lastryko. Oczy5cii powierzchniq, ubytki uzupelnii
zaprawE np. ceresit cx5, wyszpachlowai iwypolerowai, zabezpieczyi impregnatem
do lastryko 20,5mb
- wykonanie zabudowy Sciennej na laczeniu sciany i sufitu z plyty GK z rewizjq do serwisowania
instalacji elektrycznej -w wyznaczonych miejscach na rys.elewacji przekroj A i B (np. magnesy lub
drzwiczki rewizyjne)
- gruntowanie Scian isufit6w przed malowaniem
- szpachlowanie i malowanie sufit6w podwieszanych
- malowanie Scian

- oczyszczenie izagruntowanie $rodkamiCeresit CNg4lub Ceresit CT 1g powierzchni
pod plytki gresowe (hol, korytarz, klatki schodowe)

- uloiyi plytkq gresowE zgodnie z projektem
- ulo2enie cokol6w z plytek ceramicznych wys. 10cm

1.3.4 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa do wymiany - Drzwi wewnqtrzlokalowe lmpuls W01 pol-Skone jednoskrzydlowe w
systemie przylgowym, pelne, gladkie, konstrukcja - ramiak drewniany, oblo2ony dwiema plytami HDF,
pokryte powierzchniq laminowanq Lamistone CPL kolor antracyt, wypelnienie stanowi "plyta
wi6rowa-otworowana", zamek jednopunktowy wpuszczany na wkladkq patentowQ (wkladki na jeden
klucz, wz6r dostarczy Zamawiajqcy), zawiasy standardowe, o6cie2nica regulowana metalowa system
Pol-Skone malowana na kolor RAL 7024.
Panele nad drzwiami, do sufitu, wykonai z plyty meblowej (wg rysunk6w),
z boku drzwi panel z plyty meblowej drewnopodobnej z numerem drzwi.

1.3.5. Malowanie i tapetowanie

- malowanie sufit6w farbq ceramicznq2x,
- przed pierwszym malowaniem Sciany zagruntowai gruntem CT17 Ceresit lub odpowiednikiem
- mo2liwe jest malowanie Scian metodq natryskowq
- malowanie farbami ceramicznym MAGNAT zgodnie z rysunkiem zalqczonym do
projektu wnqtrz

- Sciany pod tapetq obiektowq wyszpachlowai, zagruntowai ceresit cr17
lub odpowiednikiem

-powierzchnia do wytapetowania tapetE Newmor Zenith 15 1106- wg rysunk6w 6lm2
-w wyznaczonych miejscach na rysunkach Sciany wyszpachlowad i zagruntowai pod murale 36m2

Powierzchnia Scian isufit6w do malowania 861m2

1.3.6 lnstalacja c.o.

- przer6bka instalacjic.o. w holu: przebudowa instalacjic.o. z grzejnikami( uklad V niewidoczny, ze
Sciany) z likwidacjq pion6w na piqtrze ,

4 grzejniki podokienne (30 2eliwnych 2eberek) i dwa na kofcach korytarza -wymienii na panelowe z
systemem przylqcza typu ,V" o mocach odpowiadajqcym obecnym. Na klatkach schodowych
pozostajq stare grzejniki- naleiy oczyscii i pomalowai farbq do tego przeznaczonQ.
- wykonai pr6bg szczelnoSci instalacji c.o.

861m2

94m2
519m2

324,3m2
324,3m2

1,42mb

18szt



Uklad hydrauliczny - odpowietrzenia w jednym miejscu. Tabezpieczyi bialq farbq do tego
przeznaczonE.

1.3.7 lnstalacja elektryczna, inne instalacje

- zachowanie istniejqcych instalacji (monitoringu, internetowej przewodowej iWi-Fioraz
naglo5nienia) z modernizaciq w uzgodnionym z Zamawiaiqcym zakresie.

Wykona6 naglo5nienie korytarza i holu na nowych gto5nikach w zabudowie sufitowej z plyt GK

- wykonanie instalacjioswietlenia awaryjnego w korytarzu il piqtra (piqi punkt6w Swietlnych)

- demonta2 starych gniazd iwylqcznik6w
- wykonanie nowej instalacjielektrycznej wykorzystujqc istniejqce i nowe obwody
- nowych gniazd gszt.
- nowych wylqcznik6w - wykorzystai i sprawdzii istniejqce
- nowych irodel Swiatla - sprawdzii i wykorzystai istniejqce
- sugeruje siq wymianq opraw o6wietleniowych w holach, korytarzu istniejqcych na nowe LED wg.
projektu pu n kt6w e lektrycznych.
- pozostawienie obecnych gniazd elektrycznych z opcjq przeniesienia i z wymianQ osprzetu

1.3.8 Monta2 balustrad na klatkach schodowych
- balustrady stalowe malowane na czarno wykonqc jako ciqglo6i balustrad z niiszych piqter
2 niewymienione biegi klatkischodowej nr 1

6 niewymienione bieg6w klatki schodowej nr 2

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okre5lenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujqcymi normami oraz okre5leniami
podanymiw ST (kod 45000000),,Wymagania og6lne,, pkt.

1.5. 096lne wymagania dotyczqce wykonania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako5i wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$i z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzqdzajqcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstqpstw od tych dokument6w wymaga akceptacji zarzqdzajqcego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja jaka nale2y przedstawii w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcq w trakcie budowy musi byi zgodny z zasadami
poda nym i w 096lnej Specyfikacji Tech nicznej. Dodatkowo wykonawca dosta rczai bqdzie
nastqpujqce informacje:
- Harmonogram i kolejno5i prac budowlanych.

2.0. MATERIATY.

2.1. 096lne wymagania dotyczqce material6w.

- Szpachlowanie wykonai w technologii Rygips zgodnie z kartq technologicznq lub podobnymi- kleje
do ptytek ceramicznych typu Ceresit CM 17 fugiCeresit Antracite 13 iGraphite 16 -kolor do
potwierdzenia z projektantem.

Zapotrzebowanie na ptytki (dostarcza Zamawiajacy):
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Antypo6lizgowe (klatka schodowa) 60x60 43,3 m2+ zapas dodai
R10 jasne 60x60 kolor jasny beton 22O m2 + zapas dodai
R10 ciemna 60x50 kolor ciemny beton 714 m2 + zapas dodai

2.2 Stolarka drzwiowa - 90-tki , 8o-tki, 70-tki pelne gladkie z futryna obejmujqcq, kolor antracyt -
18szt. dwa skrzydla drzwiowe (dopasowanie do istniejqcych futryn metalowych) - WC uczniowskie

- 90-tki -9szt + 2szt bez o5cieinicy

- 80-tki -5szt

- 70-tki - 2szt

2.3 Malowanie

2.3.1.- farba ceramiczna Magnat iOlejna (alkidowa )

Farba Magnat Max Latex nawierzchniowa wewnqtrzna ( kolor do uzgodnienia z lnwestorem ), typu

Lateksowa, zastosowanie malowanie sufit6w wewnEtrz pomieszczeri mieszkalnych i

u2yteczno5ci publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja Zgodnosci z: pN-C-

1974:2002, Atest Higieniczny pZH nr:HK/B/tttBlo7l94,B-22lglgg,HKlB/zt37lot/zool

Farba alkidowa nawierzchniowa o96lnego stosowania, j.w.

2.3.2- farba dekoracyjna Magnat

MAGNAT CERAMIC, ceramiczna farba do wnqtrz, wyprodukowana przy wykorzystaniu
innowacyjnejtechnologii CERAMIC SYSTEM bazujqcej na ceramicznych komponentach oraz
najwy2szejjako5ci 2ywicach i pigmentach. Ta unikalna formuta zapewnia farbie MAGNAT
trwaly kolor odporny na: plamy, zmywanie i szorowanie oraz intensywne u2ytkowanie3.
Powlokifarby nie absorbujq zabrudzeri i,,trudnych" plaml oraz sA odporne na dezynfektanty2.

Powy2sze atrybuty gwarantujq wyjqtkowq trwalojd wyko6czenia i koloru.
1 nie obsorbuie zobrudzeri i ,,trudnych" plom, takich jok: ketchup, olej slonecznikowy, pisoki
wodne, kredki, szminko, musztarda (usunqC do 7 godz.), kowo, herbota, wino (usunqC do L5
min).
Bodania przeprowodzono po 28 dnioch no glodkich, wysezonowonych podloioch dla
wymienionych rodzoi6w plom po uplywie wskozonych czos6w. Producent zapewnia efekt
plamoodpornoicil no glodkich powierzchniach.
2 bodanio przeprowodzono no wybranych probkach dezynfektont6w.
3 farbo odporno no szorowonie na mokro - pN-c-81974:2002 Rodzoj l. w przypadku
postepowanio zgodnie z instrukcjq Producento podanq no opakowoniu, forba no gladkich,
wysezonowonych podloiloch zapewnio trwaly kolor odporny no intensywne uiytkowonie
zwloszcza w pomieszczenioch uiytecznoici publicznej tzn.: na nostqpujqce rodzoje
oddziolywania: dotykonie rqkamilub innymiczqiciamicialo, przypadkowy kontokt
z pomalowonym podloiem roinych przedmiotow np. kurtko, teczko; opory (np.
w kuchni),zabrudzenia, Swiatlo (w tym promienie UV),szorowonie szczotkq no mokro i mycie
wedtug normy PN-C-81913 (nie dotyczy mycio z wykorzystoniem irodkow dezynfekujqco-
czyszczqcych w tym zowierajqcych chlor lub wybietocze).

3. SPRZET.



3.1. 096lne wymagania dotyczqce sprzqtu.

096lne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w 096lnej specyfikacjirechnicznej p.5

3.2. Sprzqt do niezbqdnego wykonania rob6t.

Rodzaje sprzQtu uiywanego do rob6t budowlanych zwiqzanych z wykuciamiw Scianie otwor6w

drzwiowych, wymiany stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i c.o. do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzqdzajqcym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzqt , maszyny lub narzqdzia nie gwarantujqce zachowania wymagai jako5ciowych
rob6t i przepis6w BIOZ zostanq przezzarzqdzajqcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT.

4.1. 096lne wymagania dotyczqce transportu.

096lne wymagania dotyczqce transportu podano w 096lnej SpecyfikacjiTechnicznej p.6.

4.2. Transport material6w.

Wszystkie materialy niezbqdne do wykonania element6w wchodzqcych w sktad rob6t budowlanych i

remontowych mo2na przewozid dowolnymiSrodkamitransportu zaakceptowanymi przez
zarzqdzajqcego rea I izacja umowy.

Zaladunek, transport i rozladunek material6w nale2y przeprowadzi zgodnie z przepisami Bloz i

przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROB6T.

5.1. Zasady og6lne wykonania rob6t.

096lne zasady wykonania rob6t podano w 096lnej specyfikacji rechnicznej p.2.1

5.2. Roboty rozbi6rkowe.

096lne zasady wykonywania rob6t

Przed przystqpieniem do rob6t naleiy wykonai wszystkie niezbqdne zabezpieczenia, zgromadzenie
potrzebnych narzqdzi i sprzqtu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach

remontowych powinni byi dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach remontowych maja
zastosowanie o96lnie obowiqzujqce przepisy bezpieczeistwa i higieny pracy w robotach
budowlanych.

Pracownik6w zatrudnionych przy robotach remontowych powinno siQ zaopatrzyi w odzie2 robocza,
helmy, okulary i rqkawice, a wszystkie narzqdzi u2ywane przy rozbi6rce stale utrzymywai w dobrym
stanie.
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Wszystkich robotnik6w pracujqcych na wysoko5ci powy2ej 4 m nale2y zabezpieczyi pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwalych element6w budynki .

5.3 Rozbi6rka urzqdzer{ i sieci instalacyjnych elektrycznych

Do rozbi6rki urzqdzefi i sieci instalacji elektrycznej moina przystQpie po stwierdzeniu, 2e instalacje te
zostaly odlqczone od sieci miejskich przez pracownik6w wlasciwych instytucji,

5.4 Rozbi6rka drzwio ile nastqpi

Przed demontaiem drzwi nale2y dokonai jego przeglqdu w celu ustalenia, czy i mogq nadawai siq do
dalszego wykorzystania. Drzwi bqdqce w dobrym stanie nale2y przed demontaiem zabezpieczyi i

zmagazynowai.

5.5 Warunki przystEpienia do rob6t malarskich wewnqtrz pomieszczef

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnqtrz budynk6w nie powinna wystqpowai w

pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powy2ej 3OeC ) oraz przeciqgi.

Malowanie element6w Scian mo2na wykonywad po calkowitym

oczyszczeniu wszystkich element6w.

Wewnqtrz budynk6w pierwsze malowanie Scian isufit6w mo2na wykonywai po calkowitym

za kof czen iu rob6t poprzedzajqcych :

- ukoficzeniu rob6t instalacyjnych,

5.7 Roboty elektryczne

W zakresie remontowanych pomieszczed nale2y wymienii osprzQt - lampy oSwietleniowe:

Osprzqt:

Puszki, lqczniki, gniazda wtyczkowe, przyciski, lampy o6wietleniowe itp.

tqczniki i gniazda:.

Wszystkie gniazda powinny byi biale. Puszki instalacyjne: zastosowad puszki podtynkowe, wykonane z
blachy lub bakelitu. Nale2y stosowai puszki tylko poprawnie skonstruowane.

5.0. KONTROTA JAKOSCI ROB6T.

Do obowiqzk6w Wykonawcy nale2y opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakoSci, w
kt6rym przedstawizamierzony spos6b wykonywania rob6t, mo2liwo6citechniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujqce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, S.T. oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez lnspektora Nadzoru.

Progra m za pewn ienie ja ko6ci powinien zawierai:
Al cze!;( o96lna opisujqcq:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia rob6t
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- bhp
- wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoSi i terminowo6d wykonania poszczeg6lnych element6w rob6t
B/ czqit. szczeg6lowa opisujqcq dla ka2dego asortymentu rob6t:
- wykaz maszyn i urzqdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi .

- rodzaje i iloSci Srodk6w transportu oraz urzqdzeri do magazynowania i zaladunku material6w
- spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunk6w przed utrata ich wla5ciwo6ci w czasie transportu
- spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajqcymiwymaganiom
Celem kontroli rob6t powinno byi takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiqgnqi
zalo2ona jako5i rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole rob6t ijakoSci material6w.
Materialy powinny posiadai atesty okre5lajqce w spos6b jednoznaczny ich cechy
Kontrola jako5ci rob6t polega na sprawdzeniu:;
- sposobu wymiany stolarki drzwiowej;
- dokladno6ci rob6t malarskich;

7.0. ODBTORY ROB6T.

096lne zasady i podstawa odbioru rob6t
096lne zasady odbioru rob6t podano w 096lnej specyfikacji rechnicznej p. 9.
Odbi6r jako6ciowy rob6t remontowych i modernizacyjnych powinien byi dokonywany wg tych
samych zasad co i rob6t nowych. Dlatego te2 w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej
odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna byd uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na
podstawie kt6rej zostaje opracowa na dokumentacja projektowo-kosztorysowa d la ro b6t
remontowych danego obiektu.
Podstawq odbioru rob6t remontowych stanowia:
a) dokumentacja projektowa
b) dokumentacja powykonawcza,

c) dziennik budowy i protokoly czq5ciowych odbior6w rob6t,
d),,warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta2owych.

Czesc I Roboty og6lnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady" w 1989 r.,

e) normy paflstwowe i bran2owe (PN i BN) oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych
material6w iwyrob6w (wydane przez tTB i TMBER),

f) wyniki badan jako5ci niekt6rych material6w i wytrzymaloSci element6w przewidzianych do
budowy.

Odbiorcy poszczeg6lnych rodzaj6w rob6t dzielq siq na: odbiory czq5ciowe, tzw. odbiory
zanikowe i odbi6r kofcowy. Odbiorowiczq5ciowemu podlegajq te czq5ci rob6t, do kt6rych
p62niejszy dostqp jest niem02liwy lub utrudniony. Wyniki odbioru czqSciowego powinny byi
odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. odbi6r koricowy powinien byi
prze prowadzony po calkowitym za kof cze n iu rob6t.
Odbi6r material6q wyrob6w i element6w
Ka2da dostarczona na budowq partia material6w, wyrob6w lub element6w powinna byi sprawdzona
przez kom6rkq kontroli technicznej (KJ) producenta i zaopatrzona w za6wiadczenie o jako$ci.
Odbiorca mo2e uznai, 2e za$wiadczenie to jest wystarczajEce lub mo2e dokonai dodatkowego
odbioru, stosujqc badania zwykle lub pelne.

Badania pelne przeprowadza siq, jeieli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajq
zastrze2enia na podstawie oglqdzin lub wykonanych badan zwyktych, bqdi sq przeznaczone do
budowli szczeg6lnie odpowiedzialnych ze wzglqdu na ich prace statyczna, warunki uiytkowania (np.
silny ruch, mo2liwo5i agresjichemicznej lub biologicznej)albo wysokie wymagania estetyczne.

Je2eli materialy, wyroby lub elementy nie sq objqte normami polskimi lub bran2owymi, w6wczas
powinny uzyskach Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydan e pruez lnstytut Techniki
Budowlanej.
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7.1. Odbi6r rob6t malarskich

Odbi6r rob6t malarskich polega na sprawdzeniu podlo2y, podklad6w (przy odbiorach czqSciowych)
oraz powlok malarskich.

Przy odbiorze podlo2a z tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego bada siq
stopieti karbonizowania przez zwil2enie miejsca zeskrobanego na glqboko$( ok. 4 mm
jednoprocentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny (przy nale2ytym skarbonizowaniu badane
miejsca sq bezbarwne lub blador62owe, przy niedostatecznym intensywnie r62owe lub czerwone).
Odbi6r podklad6w polega na sprawdzeniu:
utrwalenia powierzchni tynk6w - przy kilkakrotnym potarciu dlonia podkladu nie powinny osypywai
siq ziarna piasku,

nasiqkliwo5ci po spryskaniu powierzchni kilkoma kroplamiwody ciemniejsza plama przy malej
nasiqkliwoSci mo2e wystqpii dopiero po 3 sekundach,
- nasiqkliwo6ci po jednokrotnym pomalowaniu farba powierzchniowa powierzchni (ok. 0,1 m2)
szczelnego podkladu
- zmatowienie powloki mo2e byi tylko miejscowe,
- wyschniqcia po mocnym kilkusekundowym przyci5niqciu tamponu z waty gruboSci I cm do
powierzchni podkladu wyschniqtego iodjqciu tamponu, wl6kna waty nie powinny przylegai do
wyschniqtej powloki, przyczepno5ci w odniesieniu do farb rdzochronnych i podkladowych

. Odbi6r gotowych powlok malarskich polega na sprawdzeniu:

wyglqdu zewnQtrznego (r6wnomierno5ci rozlo2enia, jednolitojci barwy, braku przeSwit6w, plam,
smug, widocznych 5lad6w pqdzla itp.), zgodno5ci barwy powlokiz wzorcem,

odpornoSci na Scieranie powlok klejowych, wapiennych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i
silikonowych przez lekkie, kilkakrotne potarcie miqkkq szmatka - ciemna w przypadku jasnych
powlok i odwrotnie jasna w przypadku ciemnych powlok (na szmatce nie powinny wystqpii Slady
zabarwienia lub pylu), odporno5ci na Scieranie i zarysowanie powlok lakierowych, przyczepno5ci,
nasiqkliwo5ci powlok z farb wodnych jak badanie nasiqkliwo6ci podklad6w, odporno5ci na zmywanie
woda powlok emulsyjnych, silikonowych i lakierowych (po wyschniqciu nic powinny wystqpii plamy,
smugi itp.), odporno5ci na zmywanie woda z mydlem, odporno3ci powlok lakierowych na
zmatowienie, spqcherzenie i nasiqkliwoSi woda.

. OdpornoSci na uderzenie (wg PN-54/C-81526),

- elastycznoSci (wg PN-76/C-81528),

- twardo6ci - przez lekkie przesuniecie po powierzchni powlokioselki z drobnoziarnistego, miqkkiego
piaskowca (nie powinno to pozostawii rys widocznych golym okiem z odlegloSciok.0,5 m).

Szczeg6ly odbioru r62nych technik malarskich na tynku, betonie i drewnie oraz innych podlo2ach
podajq wymienione w p. 4.3.1. ,,Warunki techniczne" (tom l, czesc 4, rozdz.27l. W warunkach tych
podane sq r6wniei wymagania techniczne wykonania i odbioru pozostalych rodzaj6w rob6t
budowlanych wystqpujqcych w robotach remontowych i zwiqzanych z adaptacja, modernizacja lub
remontem obiekt6w.
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8.0. PODSTAWY PTATN OSCI.

8.1. Ustalenia o96lne
Podstawa platnoScijest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcq za jednostkq
obmiarowa ustalona dla danej pozycjiw kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa pozycji bqdzie uwzglqdniai wszystkie czynno5ci, wymagania i badania
skladajqce siq na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bqdzie obejmowai :

- robociznq bezpo6rednia
- warto5i zu2ytych material6w wtazz kosztami ich zakupu
- wartoSi pracy sprzqtu wraz z kosztamijednorazowymi
- koszty po5rednie, w sklad kt6rych wchodzq: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownik6w nadzoru, koszty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym doprowadzenie
energii iwody, budowa d169 dojazdowych itp.)
wydatkidotyczqce bhp, uslugi obce na rzecz budowy ( skladowania odpad6w budowlanych,
oplaty za dzier2awq plac6w, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz
koszty za rzqd u przedsiqbiorstwa Wyko nawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajqcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatk6w mogqcych wystqpii w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
- podatkiobliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie naleiy wliczai podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcq za dana pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mo2liwoSi 2qdania zaplaty dodatkowej za wykonanie rob6t objqtych ta
pozycja kosztorysowa

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

9.1 Zwiqzane normatywy.

WTWO Rob6t Budowlano - monta2owych *Tom 1,2 - Budownictwo og6lne:

Specyfikacja lstotnych Warunk6w Za m6wie nia

Projekt budowlany (architektura z instalacja sanitarna i elektryczna )

Specyfikacje Techniczne

LO.2Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiqzane z tym tematem normy polskie ( PN) i bran2owe (BN )w
tym w szczeg6lno6ci NORMY :

-PN-75 D-96000 Tarcica iglasta o96lnego przeznaczenia

-PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB Warszawa 1974

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. warunki i badania przy odbiorze.

- BN-80/61 17 -02 Farby emu lsyj ne nawierzchniowe polonit

- lnstrukcje ITB 53/67-stosowanie farb Polonit do malowania wnqtrz ielewacji budynku.

- PN-87/8-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczei w budynkach.

lzolacyjno56 akustyczna przegr6d w budynkach oraz izolacyjnoSi akustyczna

element6w budowlanych. Wymagania.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly
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objqtych opracowaniem. Polegac bqdq na wykonaniu dodatkowych gniazdek
elektrycznych, punktow oSwietleniowych i wlqcznikow.

1.7. RrrzwiEzania techniczno - materialowe w zakresie instalacji
telekomunikacyjnych.

Nie dotyczy.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO
VIIPLYW NA SRODOWISKO.

Nie dotyczy.

3. WARUNKIOCHRONYPRZECIWPOZAROWEJ

3.1. Warunki ewakuacji

Projektowane pomieszczen ia dotyczqce wystroju wnqtrz pozostawiajq w
stanie nie zmienionym drogi ewakuacyjne.

,3.2. lnstalacje przeciwpoZarowe
Lokal nie bgdzie wyposazony w instalacje przeciwpozarowe.

:3.3. Elementy wykonczenia wnqtrz

Do wykonczenia wnqtrz zostanq zastosowane materialy, co najmniej trudno
:zapalne lub doprowadzone do stanu trudno zapalnego (srodkiem
ogniochronnym Burnblock). Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane
bqdq wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiqcych i

nieodpadajqcych pod wplywem ognia.

3r.4. I n sta lacja wod ociqgowa p rzeciwpo Zar ow a

ttJie dotyczy.

3;.5.Drogi po2arowe

Wedlug stanu obecnego.

3.6. Podrgczny sprzqt gasniczy

Nlie ulega zmianie.

3.T.Oznakowanie

Nlie ulega zmianie.

3.8.Uwagi

wszystkie materialy i urzqdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek
certyfikujqcych, akredytowanych przy pCBC np. ITB iCNBOP.
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Rysunki, opis
materialow nalezy

lnformacje ujqte w jednej

Wszystkie materialy
spelniac wymagania
sposob wlasciwy.

Wszystkie odstgpstwa od
kaZdorazowo kon

, Specyfikacjq technicznq wykonania robot iwykaz
lqcznie.

nalezy traktowac jakby byly ujqter wszqdzie.

do budowy muszq miec odpowiednie parametry,
:ich norm potwierdzone certyfikatami i byc uzyte w

projektu w trakcie realizacji lub niejasnosci nalezy
z projektantem.

PIACOWNIATfiOJi;KTOWA
WoJciech Wale nty B agifi skl

ul. Lipowa 45178
15-424 B|AI-YSTOK
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Zawarto6c opracowania

1. lnwentaryzacja rzut i elewacje a-a , b-b 1:TS
2. lnwentaryzaqa rzut i elewacje c-c, d-d 1:75
3. lnwentaryzacja - zdjqcia
4. Projekt -funkcja i rozmieszczenie element6w

wngtrza 1:75
5. Projekt - rzut sufit6w podwieszanych 1:TS
6. Projekt - rzut podl6g i widoki Scian 1:75
7. Projekt - rzut punkt6w elektrycznych 1:TS
8. Projekt - kolorystyka pomieszczefi 1:lS
9. Projekt - rzut drzwi do wymiany i zamiany 1:75
10. Projekt - elementy uryposa2enia 1:15
11. Projekt - elementy wyposaienia - siedziska cz.1
12. Projekt - elementy nryposaienia - siedziska cz.2
13. Projekt - elementy wyposaienia - siedziska cz.3
14. Projekt - wizualizacie poglqdowe I
15. Projekt - wizualizacje poglqdowe 2
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