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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : ST W – 00.00.00 – wymagania ogólne
Obiekt: „Wiejski Ośrodek Kultury-Dom Ludowy w Głębokiem”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST W - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST W - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla obiektu który zostanie wykonany w ramach projektu pn.: Wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem
1.2.	Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.	Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych realizacją zadania wg p.1.1., 
1.4. Zadanie
Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem:
- wyposażenie budynku
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót dostawczych i montażowych.
1.5.1.	Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren dostawy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2.	Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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.
1.5.3.	Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.5.4.	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania wyposażenia i odpowiednie aprobaty techniczne zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami        i aprobatami technicznymi. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione                       z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3. SPRZĘT
Podstawowe sprzęty potrzebne do montażu mebli

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż zgodnie z przetargiem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt odpowiadają wymaganiom norm. 
6.1. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)	certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b)	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a,         i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
6.2. Odbiór ostateczny robót
6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
6.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
7.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
	robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
7.2 Warunki przetargu i wymagania ogólne ST W - 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków przetargu i wymagań ogólnych zawartych w ST W-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
8. Przepisy i inne dokumenty i instrukcje
	Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : SST W – 01.00.00 – wyposażenie
Obiekt: „Wiejski Ośrodek Kultury – Dom Ludowy w Głębokiem”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST W - 01.00.00 – WYPOSAŻENIE

KOD CPV:	36140000-4 - Różne meble i wyposażenie
	36670000-8 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospod. domowego i wyroby zaprowiantowania
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem. 
W skład wyposażenia wchodzą: meble i sprzęt AGD. 
Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń w budynku internatu, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.
W cenie dostawy należy ująć również wszystkie koszty związane z montażem dostarczonych rzeczy ,              a mianowicie: koszty robocizny,sprzętu i materiałów pomocniczych typu rozporowe kołki, podkładki, śruby, listwy, przedłużacze i inne wyżej nie wymienione a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3.	Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem w sprzęt i meble j.n:
	patelnia elektryczna np. KROMET, - 1 szt

stół ośmioosobowy: (wymiary 2000x800x740, nogi w kolorze czarnym, blat z płyty melaminowej w kolorze calvados, rama metalowa, składana), - 1 szt
	krzesła w ramie metalowej, siedzisko oraz część oparcia ze skóry ekologicznej, oparcie profilowane, wymiary: rozstaw nóg od frontu i tyłu 415mm, rozstaw po bokach 440 mm, wysokość siedziska ok. 450mm, wysokość krzesła ok. 1015mm), - 200 szt
	patelnia elektryczna np. PE-025Y, - 1 szt
kuchnia gazowa, - 1 szt
piekarnik elektryczny, - 1 szt
taboret gazowy,- 1 szt
zmywarka np. CLASSEQ, - 1 szt
rozdrabniacz odpadów, - 1 szt
basen (1000 x 700 x 850), - 1 szt 
stół jednokomorowy (1200 x 600 x 850), - 1 szt
stół ze zlewem 2-komorowym i półką (1000 x 600 x 850), - 1 szt,

1.4.	Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót przewidzianych niniejsza specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w części ogólnej.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 2.
3.	SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 3.
4.	TRANSPORT
4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4
4.2.	Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5.	WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
zasady wg p.5. ST W -00.00.00 „Specyfikacja ogólna”

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”    pkt. 6
6.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 6.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
7.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST W - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 7, oraz ustalenia zawarte w umowie.
8.	PRZEPISY ZWIĄZANE
	Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990
	Certyfikaty i aprobaty techniczne



