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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  SST  1

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dotyczących 
remontu  pomieszczeń  oficyny  budynku  mieszkalnego

przy  ul.Królewskiej 17/śmigród  1  w  Lublinie  

1. WSTĘP.

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji.

1.1.1. Umowa zawarta z Ośrodkiem ,,Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. 
1.1.2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego. (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z dnia16września 2004 r.)

1.1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień - wg Rozp. Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16.12.2003r oraz Ustawy z dnia 19.01.2004 Prawozamówień publicznych
art. 30. ust. 3. (Dz. U. Nr 19 z późn. zm. , poz. 177).

1.2. Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Celem tego dokumentu jest jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w
zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót
uwzględniające propozycję ich ilościowego ocenienia oraz propozycję podstawy
wyceny określoną w przedmiarach   robót.

1.2.2. Przedmiotem ST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z
remontem pomieszczeń oficyny budynku mieszkalnego  w Lublinie przy ulicy

           śmigród 1/ Królewskiej 17 w Lublinie.
- wymianą stropu drewnianego na nowyŜelbetowy pod pomieszczeniem parteru nr 5,
postawieniem ścianek działowych, wykonaniem robót tynkarskich, przemurowań,
wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, wykonaniem nowych podłóg oraz wymianą
stolarki drzwiowej i okiennej w części przynaleŜnej do Ośrodka – Brama Grodzka.

 
1.3. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Dokumenty umowne.
Dokumenty składające się na umowę naleŜy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale
w przypadku rozbieŜności pierwszeństwo będą miały dokumenty w następującej
kolejności:
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1. Umowa
2. SIWZ
3. ST
4. Oferta
5. Inne dokumenty stanowiące część umowy

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień CPV.

    45262522-6 Roboty murarskie.
    45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
    45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
    45410000-4 Tynkowanie.
    45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
    45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
    45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

 2.  ROZPOCZĘCIE  ROBÓT.

Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejęciu
od Zamawiającego terenu budowy oraz przekazaniu mu oświadczenia kierownika budowy
( kierowników branŜowych) stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierowania budową. 

3. OGÓLNE  INFORMACJE  I  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  REALIZACJI
ROBÓT.

Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie i podczas ich realizacji nie
przewiduje się wyłączania obiektu z uŜytkowania. 

Przyjmuje się,  Ŝe przed złoŜeniem oferty Wykonawca:
a) Uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka,

trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i
bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie uŜyte podczas
realizacji robót. 

b) Podczas przygotowywania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez
Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na badaniach i
wizjach remontowanego obiektu. 
JeŜeli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne
warunki – inne niŜ warunki klimatyczne – o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na
piśmie powiadomić Zamawiającego.  

c) Upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości robót,
stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego
zobowiązania umowne, a takŜe wszystko, co moŜe być konieczne dla właściwego
wykonania robót oraz usunięcia usterek 
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d) Dopuszcza się zastosowanie równowaŜnych materiałów w stosunku do
przewidzianych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem,Ŝe zastosowane
materiały spełnią bezwzględnie wymogi jakościowe i technologiczne, oraz na ich zamianę
wyrazi zgodę Projektant i Zamawiający.

Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca jest zobowiązany:
α) Realizować roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z

późniejszymi zmianami, sztuką budowlaną, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbiory Robót, obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi i BranŜowymi
Normami Budowlanymi oraz wymogami technologicznymi określonymi przez
producentów. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie,
stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, za metody i technologie
uŜyte przy budowie, za wszystkie wbudowane materiały.

β) Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki wścisłej
zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru. Wykonawca winien przestrzegać
i ściśle stosować się do poleceń Inspektorów Nadzoru oraz poleceń przedstawicieli
Nadzoru Autorskiego we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezaleŜnie od tego,
czy były wymienione w umowie, czy nie, a mają na celu właściwe i zgodne ze sztuką
budowlaną wykonanie robót.   

χ) Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadającego stosowne uprawnienia,

δ) Zorganizować we własnym zakresie niezbędne zatrudnienie, a następnie zapewnić
pracownikom bezpieczne warunki pracy,

ε) Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, właściwie zorganizować
plac budowy i poszczególne stanowiska robocze. 

φ) Organizacja placu budowy wraz z niezbędnym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz
uprzątnięcie po wykonanych robotach naleŜy do obowiązków Wykonawcy i winna być
uwzględniona w ofercie. 

γ) Zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez właściwe
urządzenie placu budowy ( zgodnie z planem BIOZ) oraz stosowaniei przestrzegania
przepisów bhp dotyczących ubrań roboczych i ochronnych, zabezpieczeń, ogrodzeń,
wygrodzeń, oznakowań, tablic ostrzegawczych, szkoleń i innych wymogów w tym
zakresie,

η) Wbudować materiały spełniające warunki zgodnie z wymogami wynikającymi z
obowiązujących w tym zakresie przepisów ( uŜyte materiały winny posiadać atesty,
certyfikaty i inne niezbędne świadectwa dopuszczenia ) 

ι) Stosować podczas wykonywania robót sprawny, dopuszczony przez Dozór Techniczny,
właściwie dobrany sprzęt budowlany  i transportowy, urządzenia i  narzędzia budowlane, 

ϕ) Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z materiałów uzyskanych z rozbiórki i zgodnie
z decyzją Zamawiającego złoŜyć je we wskazanym przez niego miejscu lub uprzątnąć z
nich teren budowy. W tym celu naleŜy ustalić zgodne z obowiązującymi przepisami
miejsce ich wywozu (np. gruz, złom i inne odpady budowlane) iuwzględnić w ofercie
zgodny z prawem ich wywóz i  ewentualną utylizację. 

κ) Stosować się pod kaŜdym względem z wszelkimi wymogami (w tym z ewentualnymi
opłatami) odnoszącymi się do postanowień ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych
regulacji prawnych odnoszących się do projektowania, wykonywania robót, usuwania
usterek, odbioru robót oraz uruchamiania obiektu.
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λ) Przekazany plac budowy wraz z niezbędną, wydzieloną strefą bezpieczeństwa, podlega
ochronie przez wykonawcę od kradzieŜy, poŜaru i bezpieczeństwa.

µ) Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu
umowy w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia
zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niŜ to konieczne porządku publicznego, 

ν) dostępu uŜytkowania lub zajmowania dróg, chodników lub placów publicznych i
prywatnych na terenach naleŜących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.
Wykonawca przejmuje wszelkie zobowiązania, roszczenia, postępowania, odszkodowania
i koszty, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyŜszego postanowienia. 

4. ROBOTY  ZAMIENNE, WYŁ ĄCZONE  I  DODATKOWE.

4.1. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, w uzasadnionych przypadkach mających na
względzie dobro inwestycji, moŜe dokonywać takich zmian w rodzaju, jakości lub ilości
robót lub przedmiotu Umowy, jakie podczas wykonywania robót okaŜą się potrzebne. W
tym celu będzie on miał prawo wydawania poleceń do:

1. pominięcia niektórych  prac    -   roboty wyłączone
2. zmiany charakteru, jakości lub rodzaju prac – roboty zamienne wykonanie prac

jednoznacznie wykraczających poza przyjęte jako objęte umową (zgodnie z zasadami
określonymi w S T )  -  jako  roboty dodatkowe.   

Robotami dodatkowymi i wyłączonymi nie są roboty będące jedynie odchyleniami
ilościowymi w stosunku do przedmiarów robót, które to ilości zgodnie z przyjętymi zasadami
Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym.  

 
5. KONTROLA  JAKO ŚCI  WYKONANYCH  ROBÓT  I  TERMINOWO ŚĆ.

5.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

5.2. Zasady kontroli jakości robót.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

• Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

• Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

• JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca. 

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

• Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowychbadań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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5.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PolskiejNormy, jeŜeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST,

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem kto je przeprowadzał,
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
• Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie
Zamawiającego.

6. MATERIAŁY.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu i przedmiaru robót. 
Na Ŝądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub
aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do realizacji zamówienia muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wymagania powyŜsze winny być udokumentowane decyzją o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydaną przez jednostkę upowaŜnioną przez Ministerstwo G.P. i B. lub
zgodnie z odpowiednimi normami (certyfikaty do stosowania na terenie Polski).
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Gdziekolwiek poczynione jest odniesienie do szczegółowych norm i przepisów, jakim
mają odpowiadać towary, materiały i roboty przewidziane do wykonania, tam będą
obowiązywały postanowienia ostatniej bieŜącej edycji lub poprawki odnośnych
obowiązujących norm i przepisów. Tam, gdzie brak norm lub normy dopuszczają róŜne
rozwiązania, naleŜy przyjąć za obowiązujące wymagania opisane w poszczególnych
pozycjach niniejszej specyfikacji lub ustalić sposób prowadzenia robót z Inspektorem
Nadzoru. 
W ofercie naleŜy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z dokumentacji projektowej,
oraz wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaŜe się niezbędne do
zrealizowania przedmiotowego zadania z uwzględnieniem organizacji prac w czynnym
obiekcie.

7. SPRZĘT.

Sprzęt wykorzystany do prac przy remoncie musi odpowiadać wymaganiom określonym w
obowiązujących w Polsce przepisach np.: o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych związanych.
Roboty prowadzić przy uŜyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie do wykonania poszczególnych robót.
 

8. TRANSPORT.

Środki transportowe uŜyte do przewozu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących w Polsce przepisów jak równieŜ zapewniać bezpieczeństwo
uŜytkowników dróg oraz pracowników w miejscu wykonywanych prac budowlanych.
Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej
ich jakości. 

     

9. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przede wszystkim:
• zapoznać się z obiektem (wizja lokalna)
• wyznaczyć miejsce składowania zuŜytych i zdemontowanych materiałów
• wyznaczyć miejsce składowania nowych materiałów
• wyznaczyć trasę prowadzenia nowych przewodów

• przyjęte rozwiązania uzgodnić z właścicielem obiektu i inspektorem nadzoru
Plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony i zorganizowany dla potrzeb ekipy
biorącej udział w remoncie i demontaŜu przewodów istniejących.

Zakres wykonywanych robót:
• rozebranie stropu między kondygnacyjnego pod pomieszczeniem nr 5
• wykonanie nowego stropu na belkach stalowych
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• przemurowania istniejących pęknięć
• skucie tynków w całości pomieszczeń
• wykucie i załoŜenie nowych nadproŜy drzwiowych z belek stalowych
• odgrzybienie i odsolenie ścian
• wykonanie ścianek działowych
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej
• wykonanie nowej instalacji wody zimnej zgodnie z projektem
• wykonanie przewodów kanalizacyjnych
• montaŜ wodomierzy oraz zaworów odcinających
• sprawdzenie szczelności ułoŜonych przewodów
• płukanie i odbiór nowych instalacji wod.-kan.
• izolacja przewodów
• wykonanie zabudowy i przemurowań instalacji
• wykonanie nowych posadzek 
• połoŜenie glazury
• wykonanie nowych tynków i pomalowanie ścian
• wykonanie nowych drzwi i okien

Wszystkie elementy składowe instalacji wodociągowych stalowych i kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych powinny pod względem jakości spełniać wymagania podane w aktach
normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami rury i
kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki:
• nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na powierzchni

zewnętrznej
• bose końce powinny mieć we właściwy sposób ukosowane krawędzie 
• na bosych końcach powinny być zaznaczone miejsca oznaczające głębokość wcisku w

kielich
• płaszczyzny cięcia przy kielichu i bosym końcu powinny być prostopadłe do osi rury
• wymiary i tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach
• kaŜda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana: czynnik transportowy,

nazwa producenta, rodzaj materiału, oznaczenie szeregu,średnica zewnętrzna w mm,
grubość ścianki, data produkcji i obowiązująca norma

• uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i wypukłości
Przewody z PVC moŜna montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do +30oC,
jednakŜe z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału przy niskich temperaturach
zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC.
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie
z projektem budowlanym. 
Przy transporcie i składowaniu rur naleŜy kierować się wymaganiami producenta systemu
ze szczególnym uwzględnieniem  zaleceń  składowania  rur  w  stosach  i  przechowywania
kształtek  oraz uszczelek i klejów. Stosy powinny być zabezpieczone przed rozsuwaniem.
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10. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY.

Zamawiający wskaŜe punkty poboru wody i energii elektrycznej. Plac budowy stanowić
będą: pomieszczenia parteru i piwnic przynaleŜne do Ośrodka Brama Grodzka, oraz
podwórko przylegające do budynku. Transport materiałów powinien odbywać się bez
powodowania zabrudzeń i zniszczeń w budynku i na zewnątrz.
Podczas prac naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i zniszczeniem nie objęte remontem
pomieszczenia. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym kurtyny oddzielające, folie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bhp i ppoŜ.
Wymagane jest usuwanie na wyznaczone miejsce gruzu, materiałów z demontaŜu i
odpadów z terenu budowy. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania terenu budowy. 

11. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa osób trzecich.

12. OCHRONA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za kontrolę instalacji i urządzeń funkcjonujących w budynku
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu.

13. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓR.

Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieŜąco przez Inspektora Nadzoru ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ustalenie odpowiedniej kolejności i technologii robót
oraz zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów, wytycznych
wykonania i odbioru robót, przepisów BHP oraz z dokumentacją projektową.
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14. OBMIAR ROBÓT.

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziejw ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

14.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.

15. ODBIÓR ROBÓT.

15.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowaniaogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru 

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiórbędzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.



13

15.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

15.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

15.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
2) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 15.4.2.
3) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
4) W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
6) W przypadku stwierdzenia przez komisje,Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

15.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakości (PZJ),
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

15.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 15.4. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenieryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe
robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

17. PRZEPISY ZWIĄZANE.

17.1. Normy:
PN-EN 197-1: 2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania.
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PN-EN 459-2:1998  Wapno budowlane. Metody badań.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw.
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.
PN-EN 1008: 2004 – Woda.
PN-EN 13139: 2003 – Piasek.
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek.
BN-79/6113-44.  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67.  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05.  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32.  Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków Wymagania i badania
PN71/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne.
PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C 81911:1007  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki  chemiczne.
PN-C 81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.

     PN-69/B-10286  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział.
PN-75/B-96000. Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32. Pokost lniany.
BN-71/6113-46. Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
BN-79/6115-38. Emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania.
PN-91/E-05009. Szybkie wyłączenie zasilania.
PN-E-06506: 1997. Liczniki energii elektrycznej. Wymiary gabarytowe.
PN-IEC 60364-5-523: 2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.
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PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.
PN-HD 60364-5-54:2007. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54:
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
połączeń ochronnych.

17.2. Ustawy.
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

17.3. Rozporządzenia.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – wsprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

17.4. Inne dokumenty i instrukcje.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

                                                                                          OPRACOWANIE:

                                                              inŜ. Ryszard Zawisza  


