
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robót budowlanych zwiazanych z zadaniem: "Modernizacja Zespolu Szkól im. Adama
Wodziczki" obejmujacych budynki Internatu, Stolówki, Budynku Szkoly i Sali gimnastycznej
polozonych przy ul. Topolowej 2, 60-050 Mosina.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej, zwanej dalej ST
Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej stanowia dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót termomodernizacyjnych oraz remontowych i obejmuja:

. modernizacje systemu grzewczego

. modernizacje budowlana oraz instalacji C.W.u.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz systemem
realizacji robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja, ST i biezacymi zaleceniami wynikajacymi z nadzoru autorskiego i
inwestorskiego. Podstawa wykonania prac jest projekt budowlany znajdujacy sie w siedzibie
Zamawiajacego, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z osobami upowaznionymi do
kontaktów z Wykonawcami.

2. Materialy
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla których normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc zaopatrzone przez producenta w taki dokument
(zgodniez ustawao wyrobachbudowlanych- Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).
Skladowanie materialów: zakupione materialy nalezy skladowac w sposób okreslony przez
producenta oraz zgodnie z warunkami dopuszczajacymimaterial do stosowania.

3. Transport i sprzet
Srodki transportu i sprzet montazowy musza byc w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikajacych2 racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Wykonanie robót:

4.1.INTERNA T I STOLÓWKA
4.1.2.Modemizacia systemu 2fzewczego

.

Wymiana istniejacych rur c.o. na nowe
Wymiana istniejacych grzejników na nowe
Demontaz istniejacej sieci odpowietrzajacej, montaz indywidualnych automatycznych
zaworów odpowietrzajacych
Montaz termostatycznych zaworów przygrzejnikowych
modernizacja kotlowni olejowej

o wykonanie nowego rozdzielacza

.

.

.

.



o zamontowanie nowego ukladu sterujacego
Calkowita wymiana wielopionowej instalacji c.o. skladajacej sie z rur stalowych czarnych z
centralnym odpowietrzeniem oraz grzejników zeliwnych czlonowych starego typu oraz w sali
gimnastycznej rur stalowych ozebrowanych typu Favier, montaz nowoprojektowanej instalacji c.o.
z rur miedziane laczone lutem miekkim oraz armatury regulacyjnej, odcinajacej, odpowietrzajacej
oraz montaz rozdzielaczy, grzejników stalowych plytowych produkcji PURMO typu C, V oraz
lazienkowe typu Skalar, montaz w sali gimnastycznej trzech nagrzewnic produkcji BSH typu
ORION Industrie oraz dwóch wentylatorów dachowych produkcji Uniwersal.

4.1.3. Modernizacja budowlana oraz instalacji C.W.u.

. Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej
Calkowita wymiana wewnetrznej instalacji C.W.U.wraz z cyrkulacyjna wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych laczonych za pomaca ksztaltek gwintowych uszczelnianych sznurem konopnym,
montaz rur laczonych poprzez ksztaltki zaciskowe z tworzywa sztucznego Tigris Alupex dla
pionów i podejsc pod przybory oraz poprzez zgrzewanie z tworzywa sztucznegoTigris Green dla
poziomów rozprowadzajacych w technologii producenta Wavin Metalplast Buk oraz montaz
armatury regulacyjnej i odcinajacej dla nowej instalacji. Liczba punktów 95.

. Docieplenie stropu pelnego Internatu i Stolówki
Projektuje sie docieplic przez ulozenie styropianu laminowanego papa termozgrzewalna oraz
pokrycie papa termozgrzewalna.

. Docieplenie scian zewnetrznych budynku winno odbyc zgodnie z zakresem projektu
budowlanego w zakresie:
- zamontowanie i czas pracy rusztowan
- sprawdzenie i przygotowanie sciany, naprawienie i wyrównanie ubytków, oczyszczeniepodloza
- demontaz obróbek blacharskich

- demontaz wszelkich elementów znajdujacych sie na dachu czy elewacji budynku w przypadku
koniecznym dla prowadzenia prac dociepleniowych.
- wykonanie docieplenia systemowego zgodnie z dokumentacja budowlana i instrukcja technologii
STO Therm Classic

Opis struktury systemu:
o polozenie na oczyszczona sciane masy zbrojacej Sto-Baukleber
o Plyta styropianowa Sto PS 15 SE
o Masa zbrojaca Sto-Armierungsputz
o SiatkasystemowaStoTermClassic- Systemgewebe
o Stosilco- gotowytynk na baziezywicysilikonowejbarwionyw masiew strukturze

baranka
Dokladny opis technologii przygotowania powierzchni i wykonania ocieplenia znajduje
sie w projekciebudowlanym dostepnymu Zamawiajacego.

- montaz obróbekblacharskich
- montaz lub wymiana wszelkich elementów uprzednio znajdujacych sie na dachu czy elewacji
budynku.

. \-Vymianastolarki okiennej zespolonej
Parametl)J technicznenowych okien

- Zestaw szybowyo wspólczynniku przenikania ciepla k= 1,1 W/m2K.
- Maksymalny wspólczynnik przenikania ciepla dla calego okna k= 1,2W/m2K.
- Zastosowane profile musza posiadac niezbedne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez upowazniony organ panstwowy np. I.T.B.
- Przed zamówieniem nowych okien Wykonawca winien dokonac szczególowych pomiarów z
natury okien istniejacych.
- W wykonywaniu okien nalezy uwzglednic istniejace podzialy otworów okiennych (szprosy,
ksztalt i wielkosc ram) ) zgodnie z dokumentacjatechniczna - zestawienie stolarki.
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4.2.BUDYNEK SZKOLY I SALI Gll\lNASTYCZNEJ
4.2.1.Modernizacia svstemu 2rzewcze20

. Wymiana istniejacych rur c.o. na nowe

. Wymiana istniejacych grzejników na nowe

. Demontaz istniejacej sieci odpowietrzajacej, montaz indywidualnych automatycznych
zaworów odpowietrzajacych
. Montaz termostatycznych zaworów przygrzejnikowych

Calkowita wymiana wielopionowej instalacji c.o. skladajacej sie z rur stalowych czarnych z
centralnym odpowietrzeniem oraz grzejników zeliwnych czlonowych starego typu oraz w sali
gimnastycznej rur stalowych ozebrowanych typu Favier, montaz nowoprojektowanej instalacji c.o.
z rur miedziane laczone lutem miekkim oraz armatury regulacyjnej, odcinajacej, odpowietrzajacej
oraz montaz rozdzielaczy, grzejników stalowych plytowych produkcji PURMO typu C, V oraz
lazienkowe typu Skalar, montaz w sali gimnastycznej trzech nagrzewnic produkcji BSH typu
ORION Industrie oraz dwóch wentylatorów dachowych produkcji UniwersaL

4.2.2. Modernizacja budowlana oraz instalacji c.w.u.

. Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej
Calkowita wymiana wewnetrznej instalacji C.W.U.wraz z cyrkulacyjna wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych laczonych za pomaca ksztaltek gwintov.rychuszczelnianych sznurem konopnym,
montaz rur laczonych poprzez ksztaltki zaciskowe z tworzywa sztucznego Tigris Alupex dla
pionów i podejsc pod przybory oraz poprzez zgrzewanie z tworzywa sztucznego Tigris Green dla
poziomów rozprowadzajacych w technologii producenta Wavin Metalpiast Buk oraz montaz
armatury regulacyjnej i odcinajacej dla nowej instalacji.Liczba punktów 18.

. Docieplenie stropu pelnego
Projektuje sie docieplic przez ulozenie styropianu laminowanego papa termozgrzewalna oraz
pokrycie papa termozgrzewalna.

. Docieplenie scian zewnetrznych budynku winno odbyc zgodnie z zakresem pwjektu
budowlanego w zakresie:
- zamontowanie i czas pracy rusztowan
- sprawdzenie i przygotowanie sciany, naprawienie i wyrównanie ubytków, oczyszczeniepodloza
- demontaz obróbekblacharskich
- demontaz wszelkich elementów znajdujacych sie na dachu czy elewacji budynku w przypadku
koniecznym dla prowadzenia prac dociepleniowych.
- wykonanie docieplenia systemowego zgodnie z dokumentacja budowlana i instrukcja technologii
STO Therm Classic

Opis struktury systemu:
o polozenie na oczyszczona sciane masy zbrojacej Sto-Baukleber
o Plyta styropianowa Sto PS 15 SE
o Masa zbrojaca Sto-Armierungsputz
o SiatkasystemowaStoTermClassic- Systemgewebe
o Stosilco- gotowy tynk na bazie zywicy silikonowej barwiony w masie w strukturze

baranka
Dokladny opis technologii przygotowania powierzchni i V\rykonaniaocieplenia znajduje
sie w projekciebudowlanym dostepnym u Zamawiajacego.

- montaz obróbek blacharskich

- montaz lub wymiana wszelkich elementów uprzednio znajdujacych sie na dachu czy elewacji
budynku.
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Parametry techniczne nm'vychokien
- Zestaw szybowy o wspólczynniku przenikania ciepla k= l, l W/m2K.
- Maksymalny wspólczynnik przenikania ciepla dla calego okna k= 1,2W/m2K.
- Zastosowane profile musza posiadac niezbedne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez upowazniony organ panstwowy np. I.T.B.
- Przed zamówieniem nowych okien Wykonawca winien dokonac szczególowych pomiarów z
natury okien istniejacych.
- W wykonywaniu okien nalezy tlwzglednic istniejace -podzialyotworów okiennych (szprosy,
ksztalti wielkoscram)zgodniez dokumentacjatechniczna- zestawienie stolarki.

5. Kontrola jakosci robót

5.1. Badania przed przystapieniem do robót
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien dokonac rozpoznania majacego na celu:

5.1.1. okreslenia sposobu prowadzenia robót elewacyjnych w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy

5.1.2. ustalenia harmonogramu robót
5.1.3. ustalenia metod prowadzenia robót i ich lmntroli w czasie trwania budowy

5.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca zobowiazany jest do stalej i systematycznej kontroli kazdego prowadzonego
odcinka robót z czestotliwoscia zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

6. Odbiór robót

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST i wymaganiami inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki. Odbiór robót zanikajacych powinien
byc dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego
postepu robót. Odbioru tych robót dokonuje inspektor nadzoru.

6.1. Warunki techniczne wvkonania i odbioru robót wvmianv okien.
. Prace powinny byc wykonywane pod nadzorem osób posiadajacych uprawnienia wymagane

przez ustawe Prawo Budowlane oraz zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U 97.129.844 z póznozm.).

. Demontaz istniejacych okien drewnianych winien odbyc sie przy minimalnej uciazliwosci
dla funkcjonowaniabudynku szkoly.

. Materialy z rozbiórek oraz zanieczyszczenia winny byc systematycznie usuwane z placu
budowy.. Montaz nowych okien winien sie odbyc niezwlocznie po demontazu starych okien i
przygotowaniuotworów okiennych do montazu nowych.

. Calosc prac nalezy zakonczyc wykonczeniem osciezy poprzez uzupelnienie tynków i
pomalowanie.. Wykonawca winien zabezpieczyc teren prac przed nadmiernym zabrudzeniem poprzez
zastosowanie folii ochronnej.

. Odbiór robót zostanie dokonany w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej (wydanie I Arkady z 1989 r wraz z pózno
zmianami) oraz w oparciu Polskie Normy i sztuke budowlana.

6.2. Warunki techniczne wvkonania i odbioru robót docievleniowvch. .
. Prace powinny byc wykonywane pod nadzorem osób posiadajacych uprawnienia wymagane

przez ustawe Prawo Budowlane oraz zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzadzeniu
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Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U 97.129.844z póznozm.).
Zastosowane materialy winny odpowiadac wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.
Materialy z rozbiórek oraz zanieczyszczenia winny byc systematycznie usuwane z placu
budowy.
Montaz ocieplenia stropodachów plaskich wykonac w oparciu o plyte ze styropianu
grubosci 15 cm. W obrebie okapów zastosowac skosy do zera plyty styropianowej FS-20.
Wykonac krycie dachu papa termozgrzewalna.
Odbiór robót zostanie dokonany w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej (wydanie I Arkady z 1989 r wraz z pózno
zmianami) oraz w oparciu Polskie Normy i sztukebudowlana.

II

II

II

7. Odbiór koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (protokóly odbioru
robót zanikajacych, protokóly odbioru rusztowan, swiadectwa i aprobaty techniczne realizowanych
systemów i stosowanych materialów)
. sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robót z dokumentacja techniczna, warunkami
technicznymi oraz wymaganiami dostawców materialów i systemów realizowanych prac

Wyniki przeprowadzonych badan i sprawdzen podczas odbioru powinny byc ujete w formie
protokólu, szczególowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór
techniczny inwestorski i autorski oraz czlonków komisji odbiorowej. Wyniki te nalezy uznac za
dokladne, jezeli wszystkie ww. wymagania zostaly spelnione.

uw AGA!

Prace budowlane wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami szczególowymi,
zasadami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie zmiany, wybór elementów
wykonczeniowych, ewentualne szczególy rozwiazan nalezy uzgadniac dokonywac przy udziale
nadzoru autorskiego zespolu projektantów.
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