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I. INFORMACJE OGÓLNE 

- Przeznaczenie – wydzielenie od przestrzeni korytarzy i dwóch klatek schodowych 

ewakuacyjnych łączących trzy kondygnacje istniejącego budynku teatru „Komedia” w 

Warszawie 

- Parametry techniczne:  

- powierzchnia rzutu poziomego klatek schodowych K1 – 5,18m2 , K2 – 6,25m2 ,  

- wysokość –  

- K1=9,86m (3 kondygnacje piwnica, parter, piętro) 

- K2=10,80m (3 kondygnacje piwnica, parter, piętro) 

 

- Forma architektoniczna. 

Stan istniejący –        Budynek domu kultury oraz teatru  został wybudowany w latach 

powojennych i oddany do użytku w 1954 r. według projektu Stanisława Brukalskiego. Jest on 

usytuowany w sąsiedztwie Parku „Żywiciela” oraz częścią całego zespołu mieszkaniowego S. 

Brukalskiego na Starym Żoliborzu. 

        Budynek dzieli się na część teatralną - północną, o układzie centralnym na rzucie oktogonu 

oraz na część domu kultury- południową, o układzie  podłużnym.  

     Teatr „Komedia” jest czynnie działającym teatrem w którym odbywa się wiele spektakli i 

przedstawień.  

     W drugiej części budynku znajduje się Społeczny Dom Kultury, któremu podlega mała 

kawiarnia na parterze oraz kilku najemców na piętrze. Na  końcu budynku, od strony zachodniej 

na parterze oraz w piwnicy znajduje się Biblioteka Publiczna. 

- Założenia :  

- spełnienie potrzeb Inwestora/Użytkownika wynikłych Postanowienia Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej uwzględniających aktualne przepisy z zakresu 

ochrony ppoż. - należało zapewnić wydzielenie pożarowe klatek schodowych nr 1 i 2, oraz 

komunikacji z klatki schodowej nr 2 korytarzem piwnicy do wyjścia ewakuacyjnego 

znajdującego się w klatce schodowej nr 1. 

 

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych . 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety SST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

l .5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

I.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone 

w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację 
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baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością 

powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.  

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia robót w szczególności rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY  

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu 4 robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, Krajowymi i Europejskimi Ocenami Technicznymi o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze 

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 nie zapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
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materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4 TRANSPORT  

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie 

4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu 

budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (plan bioz), - projekt organizacji budowy, 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. l. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 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.  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

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 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo 

-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. 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, 
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sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 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. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku 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. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 6 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badana 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 umożliwienia 

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 

SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
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pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowych i Europejskich 

Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. posiadają deklarację właściwości użytkowych  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. 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.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[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 geodezyjnej  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
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dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, 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 

książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 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. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 

o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. 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 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 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, SST i uprzednimi 

ustaleniami,  

8.3. 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.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 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. 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  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 8 elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST 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.  

8.4.3. 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: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. Krajoewe i Europejskie deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię 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 komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5. 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 ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i 

rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy) robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 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 wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych 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. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(α) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót,  

(β) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

(χ) opłaty/dzierżawy terenu,  

(δ) przygotowanie terenu,  

(ε) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i 

drenażu,  

(φ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., póz. 2351 z 

późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 Poz. 1129 z 

późn. Zm.) 

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). - 

Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 

r. Nr 147, póz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.). - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, póz 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 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, póz. 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-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, póz. 2042).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 10.3. 

Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001.  
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWLANA  

 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW – KOD CPV 

45421100-5  

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 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 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały  

Szklone ścianki obudowy – objęty aprobatą EI 60 przeciwpożarowe – konstrukcja z profili aluminiowych o 

wzmocnionych słupkach, drzwi objęte aprobatą EI30 aluminiowo-szklane wyposażone w samozamykacze, 

zamki rolkowe.  

Wybrane drzwi będą wyposażone w trzymacze elektromagnetyczne ujęte odrębnym opracowaniem. styk 

profili z istniejącymi słupami i stropami należy wypełnić kitami i uszczelniaczami zapewniającymi 

zachowanie zadanej dla ścianek odporności ogniowej. wydzielenia stref na korytarzach o długości nie 

większej niż 50m drzwi aluminiowo-szklane objęte aprobatą S15, wydzielenia dymoszczelne 

wyposażonych w samozamykacze, zamki rolkowe. Wybrane drzwi będą wyposażone w trzymacze 

elektromagnetyczne ujęte odrębnym opracowaniem.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 

w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 

utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku 

warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 
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5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte 

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

Osadzanie stolarki okiennej W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać 

kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 

przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 

wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzanie stolarki drzwiowej Dokładność 

wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . Ościeżnicę mocować za pomocą 

kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od 

strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB.  

5.3. Powłoki malarskie Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 

jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 

wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. Kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Lub równoważnych 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie jakości 

materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, 

okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 

odbiorowi. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 

podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 9. Podstawa płatności Płaci się za 

ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: dostarczenie 

gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy i dokumenty związane  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. lub równoważne 
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkło 

płaskie walcowane. lub równoważne 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. lub równoważne 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. lub równoważne 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. lub równoważne 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. lub równoważne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. lub równoważne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. lub równoważne 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. lub równoważne 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 12 kompolimeryzowane 

styrenowane. lub równoważne 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka 

budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  lub równoważne 

 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWLANA  

 

Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych kod 45400000-1  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : „DOSTOSOWANIE BUDYNKU 

PÓŁNOCNEGO CENTRUM SZTUKI – TEATR „KOMEDIA’’ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST- Budowlaną 

Roboty wykończeniowe:  

- wykonanie ścianek działowych murowanych w obrębie klatki schodowej nr 1 (w piwnicy oraz na parterze 

i piętrze  

- montaż drzwi przecie pożarowych oraz ścianek działowych aluminowo-szklanych spełniających wymogi 

zawarte w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej: INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I 

PODOBNYCH ELEMENTÓW – KOD CPV 45421100-5  

- wymiana płytek posadzki piwnicy w obrębie klatki schodowej nr 1 

- wymiana wykładziny dywanowej w obrębie biegów i spoczników klatki schodowej nr 2 

- wykonanie obudów przeciwpożarowych dla kanałów przechodzących przez wydzielane klatki schodowe 

- wykonanie zabezpieczenia pożarowego przejść istniejących i projektowanych instalacji przez przegrody 

pożarowe. 

- demontaż i odbudowa części pomostów stalowych wchodzących w kolizję z projektowaną ścianą w 

obrębie parteru i piętra 

− malowanie farbą lateksową o klasie 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 lub 

równoważne, wraz z przygotowaniem podłoża poprzez poszpachlowanie nierówności i ubytków sufitów i 

ścian powyżej poziomu okładzin z płytek,  
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− montaż suszarek do rąk z stali nierdzewnej,  

− tynkowanie ścian i sufitów w miejscach ubytków tynkiem cementowo-wapiennym,  

− szpachlowanie ścian i sufitów gładzią gipsową, dwukrotne,  

 

1.5. Nazwy i kody :  

Betonowanie – kod 45262300-4  

Zbrojenie – kod 45262310-7 3  

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6  

Tynkowanie – kod 45324000 – 4  

Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0  

Roboty malarskie – kod 45442100 - 8  

Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4  

Roboty posadzkarskie - 45450000-6  

 

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.  

2.1. Ścianki murowane z ploczków porotherm gr. 11,5cm obustronnie tynkowane 

2.2. Wylewka wyrównawcza,  

2.3. Płytki posadzkowe ceramika Paradyż Chromatic Grys 

2.4. Farba lateksowa o wysokiej klasie odporności na szorowanie.  

2.5. Drzwi i witryny – zgodnie ze specyfikacją techniczną INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I 

PODOBNYCH ELEMENTÓW – KOD CPV 45421100-5  

 

2.6. Materiały pomocnicze i montażowe: niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów wg 

zestawienia dostawców lub producentów. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora w tym : - 

elektronarzędzia ręczne, - narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali, - mieszarka do zapraw, pojemniki 

na wapno, - sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące) - 

betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę, - piła do cięcia cegły, bloczków itp. - 

rusztowanie rurowe. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie 

ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

 

4. TRANSPORT  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  
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4 Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 

materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Ocen Technicznych Krajowych lub Europejskich przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować : - sprawdzenie zgodności wymiarów , - sprawdzenie pionów i 

poziomów płaszczyzn i krawędzi, - sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, - sprawdzenie 

prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawdzenie prawidłowości 

zmontowania i uszczelnienia.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest :  

- dla tynków, malarskich, wykładzin – 1 m2 ,  

- dla robót stolarskich - kpl. lub m2,  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 

ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu 

rozliczaniu.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Wymienione w „Wymagania ogólne „ oraz :  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. lub równoważne 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. lub równoważne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne 

PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1, 2, 

3. lub równoważne 

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. lub równoważne 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt gipsowokartonowych. 

Definicje ,wymagania i metody badań. lub równoważne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. lub równoważne 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. lub równoważne 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. lub równoważne 

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. lub równoważne 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. lub równoważne 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości Warunki Techniczne Wykonania i 

Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. lub równoważne 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne 
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt gipsowokartonowych. 

Definicje ,wymagania i metody badań. lub równoważne 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. lub równoważne 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. lub równoważne 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV. Wymagania. 

lub równoważne 

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych . PN-ISO 10005 

Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót 

Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

lub odpowiednie normy krajów UE.  lub równoważne 


