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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
 
Remont pomieszczeń VI piętra w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Chocimskiej 28 w 
Warszawie 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowo przedmiot i zakres robót określa dokumentacja projektowa  
i przedmiar robót. 
   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
  
Zakres robót budowlanych: 
 
Remont pomieszczenia 611  

o rozbiórka tymczasowego zabezpieczenie dachu po po żarze, 

o rozbiórka istniej ącego pokrycia dachowego: 

- rozbiórka instalacji odgromowej 

- rozbiórka warstwy papy termozgrzewalnej, 

- rozbiórka warstwy z płyt wiórowych, 

- rozbiórka warstwy wełny mineralnej grubości 8 cm, 

- rozbiórka warstwy blachy trapezowej, 

o rozbiórka konstrukcji dachu: 

- rozbiórka płatwi stalowych, 

- rozbiórka krokwi stalowych, 

- rozbiórka rygli stalowych,  

- rozbiórka słupów stalowych, 

o odtworzenie konstrukcji dachu: 

- montaż słupów stalowych, 

- montaż rygli stalowych,  

- montaż krokwi stalowych, 

- rozbiórka płatwi stalowych, 

o odtworzenie pokrycia dachowego: 

- montaż warstwy blachy trapezowej T55/235 gr. 0,75 mm 

- montaż warstwy paraizolacji bitumicznej 

- montaż warstwy z płyt wełny mineralnej twardej gr. 8 cm, 

- montaż warstwy papy podkładowej, 

- montaż warstwy papy wierzchniego krycia, 

- odtworzenie instalacji odgromowej 
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o wykonanie tynków cementowo – wapiennych 

- skucie pozostałych tynków na ścianach, 

- wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych, 

- gruntowanie, 

- dwukrotne malowanie farbą lateksową 

o odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 

o wymiana ślepej podłogi z desek  

- rozbiórka ścian z GK 

- rozbiórka wykładziny dywanowej  

- rozbiórka podłogi z desek 

- zabezpieczenie pożarowe konstrukcji stalowej 

- wykonanie podkonstrukcji z rur stalowych prostokątnych 4,0 x 6,0 x 2,9 mm w 

rozstawie co 60 cm zabezpieczonych pożarowo, 

- montaż płyt z gipsu włóknowego gr 25 mm, 

- wykonanie nowych ścian z GK 

- ułożenie wykładziny dywanowej, 

o wykonanie sufitu podwieszanego, 

- wykonanie sufitu podwieszanego docieplonego mocowanego do warstwy blachy 

trapezowej, 

- wykonanie sufitu podwieszanego dźwiękochłonnego mocowanego do sufitu 

podwieszanego docieplonego 

 
Remont pomieszczenia 610, 612, 612a, 613  

o wykonanie tynków cementowo – wapiennych 

- skucie pozostałych tynków na ścianach, 

- wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych, 

- gruntowanie, 

- dwukrotne malowanie farbą lateksową 

o wymiana ślepej podłogi z desek  

- rozbiórka ścian z GK 

- rozbiórka wykładziny dywanowej  

- rozbiórka podłogi z desek 

- zabezpieczenie pożarowe konstrukcji stalowej 

- wykonanie podkonstrukcji z rur stalowych prostokątnych 4,0 x 6,0 x 2,9 mm w 

rozstawie co 60 cm zabezpieczonych pożarowo, 

- montaż płyt z gipsu włóknowego gr 25 mm, 

- wykonanie nowych ścian z GK 

- ułożenie wykładziny dywanowej, 
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o wykonanie sufitu podwieszanego, 

- wykonanie sufitu podwieszanego docieplonego mocowanego do warstwy blachy 

trapezowej, 

- wykonanie sufitu podwieszanego dźwiękochłonnego mocowanego do sufitu 

podwieszanego docieplonego, 

 
Wszystkie elementy konstrukcji nale ży odtworzy ć z dostosowaniem do 

aktualnych warunków przeciwpo żarowych. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzysz ące: 

- oczyszczenie zabrudzonych w trakcie pożaru elementów (grzejniki, osłony grzejników) 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do 
wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 
miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, 
na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących 

wyposażenie budynku, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka 
okienna i drzwiowa itp. 

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,  nie remontowanych lub 

nie wymienianych elementów budynku 
- wywóz na składowisko i utylizacja papy z rozbiórki.  
 
Roboty tymczasowe: 
- ochrona terenu budowy, 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi budynek Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie wraz z otaczającym, przynależnym terenem. 



 6

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i 
wszelkie 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. 
 
Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na 
ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 
ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 
powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi 
normami. 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 
prowadzenia robót. 
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. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 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 warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia, 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 stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót 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 dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
Ze względu na lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania użytkowników 
budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w 
dostawie mediów. 
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we 
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 
 
Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu robót 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. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu robót 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:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwość powstania pożaru. 

 
Warunki bezpiecze ństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, 
sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich 
wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony 
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy 
przydzielonych środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i 
powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, 
rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo użytkowników budynku. 
 
Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
użytkowników obiektu, jak również innych użytkowników terenu nie przylegających 
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do 
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
 
Ogrodzenie 
 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przy budynku w celu składowania tam 
materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części 
magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu 
gruzu.  
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń 
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń (grupy, 

klasy, kategorie robót w zale żności od ich zakresu) 
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, 
którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy 
cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pi ęć cyfr okre śla 
kategorie . Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania 
prawidłowości poprzednich cyfr. 
 

Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45000000-7 Roboty budowlane 
45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442100-8 Roboty malarskie 
45232440-8 Roboty montażowe 
 
 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
Dokumentacja projektowa stanowi ąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 
budowlanego, 
Obiekt budowlany  – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Rejestr obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Materiały  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodno ść – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
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Przedmiar robót  – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia techniczne  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
(przechowywanie, transport, składowanie, kontrola j akości) 
 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
 

Wyrób budowlany Przechowywanie 
i składowanie 

Transport Kontrola jako ści 

Blacha stalowa ocynkowana  o 
grubości 0,55 mm. 

Blachę przechowywać 
pod zadaszeniem lub 
w pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Składować w 
pryzmach na 
podkładach 
drewnianych. 

Dowolny środek 
transportowy. 

Organoleptyczna. 
Sprawdzenie: równości, 
ciągłości warstwy 
ocynku. Blachy nie 
powinny posiadać 
śladów mechanicznego 
uszkodzenia. 

Papa podkładowa mocowana 
mechanicznie - papa na osnowie z 
tkaniny szklanej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, 
strona spodnia zabezpieczona jest 
folią z tworzywa sztucznego. Grubość 
min. 4,0mm, odporność na spływanie 
80ºC,  

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Papa podkładowa zgrzewana - papa 
na osnowie z włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta specjalnym 
komponentem grafitowym, który 
hamuje rozprzestrzenianie się ognia. 
Wierzchnia strona wstęgi papy 
pokryta jest posypką mineralną 
gruboziarnistą.. Grubość min. 5,2mm, 
odporność na spływanie 90ºC,  

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Płyty wełny mineralnej kamiennej min 
MW-EN 13162-T5-DS(TH) -CS(10)25-
TR7,5-WS-WL(P)  

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 

Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.  
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–  klasa reakcji na ogień – A1 

-obliczeniowy współczynnik  

przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego – 1 

- gęstość nominalna min. 130 kg/m3 

magazynowym. transportowy. 

Płyty z gipsu włóknowego gr. 25 cm z 
krawędziami na pióro i wpust, klejone. 
Klasa reakcji na ogień – A1 
Twardość powierzchni wg skali 
Brinell’a ≥ 40 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1,0 
N/mm2 
Współczynnik przewodności cieplnej 
lR 0,44 W/(mK) 
Wskaźnik paroprzepuszczalności m 
30 / 50 - 
Pojemność cieplna c >1000 J/(kgK) 
Wydłużenie przy zmianie temperatury 
≤0,02 mm/(mK) 
Wydłużenie przy zmianie względnej 
wilgotności powietrza o 30% przy 
temperaturze 20°C 0,6 mm/m 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.  

Farba pęczniejąca w reakcji na ogień, 
gęstość 1,3 +/- 0,05 g/cm3, 
Lepkość wg Brookfielda 55000 +/- 
20% 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu.  

Tynk cem.-wap. klasa M5 – 
wymagania zawarte w PN. 

Wykonana na 
budowie przed 
wbudowaniem. Nie 
przewiduje się 
przechowywania. 

Ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola proporcji oraz 
konsystencji. 

Stolarka okienna PCW, szyba 
zespolona 8/16/8mm o współczynniku 
przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K), 
Rw=35dB. Wyposażona w:  
Rama PCW z osprzętem 
Skrzydło PCW,  
Klamka wewnętrzna 
 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Stolarka drzwiowa drewniana 
Wyposażona w:  
Rama drewnianą z osprzętem 
Skrzydło drewniane,  
Klamka zewnętrzna oraz wewnętrzna, 
Zamek podklamkowy, 
 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Wykładzinę dywanową na podłożu 
tekstylnym w rolce. Gramatura runa 
750g/m2, gramatura całkowita 
2250g/m2, cokół 7 cm z wywinięciem  
wykładziny na ścianę i zakończeniem 
listwą PCV. Wykładzina z atestem 
trudnozapalności.  

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
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 wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 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. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty nale ży wykona ć zgodnie z dokumentacj ą stanowi ącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowi ązujące przepisy i normy 
wykonania i odbioru robót, jak równie ż wytyczne projektantów opisane w dokumentacji 
projektowej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
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5.1. Roboty rozbiórkowe  
 
W pomieszczeniu nr 611 rozbiórce podlega stalowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem oraz 
słupy stalowe na których zostały oparte krokwie konstrukcji dachu. Rozbiórce nie podlegają 
stalowe podwaliny na których zostały oparte słupy. W miejscu rozbieranego dachu należy 
rozebrać instalację odgromową. Dodatkowo rozbiórce podlega ślepa podłoga w całym 
pomieszczeniu oraz tynki na ścianach.  
Kolejność robót rozbiórkowych dachu: 
- rozbiórka instalacji odgromowej 
- rozbiórka warstwy papy termozgrzewalnej, 
- rozbiórka warstwy z płyt wiórowych, 
- rozbiórka warstwy wełny mineralnej grubości 8 cm, 
- rozbiórka warstwy blachy trapezowej, 
- rozbiórka krokwi stalowych, 
- rozbiórka rygli stalowych,  
- rozbiórka słupów stalowych, 
W pomieszczeniu nr 610, 612, 612a, 613 rozbiórce podlegają sufity podwieszane wraz z 
wszystkimi instalacjami tam przebiegającymi. Dodatkowo rozbiórce podlega ślepa podłoga w 
całym pomieszczeniu oraz tynki na ścianach. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 
potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z 
budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni 
być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca 
powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno 
się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy 
rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy 
uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.  
Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych 
prac nie podlega odrębnej zapłacie.   
Gruz nie może być gromadzony na stropach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na 
bieżąco usuwać poza obrys holu głównego.  
Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy  
zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  
Wszystkie przejścia znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć 
lub wytyczyć drogi lub obejścia. 
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 
kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. 
 
5.2  Monta ż konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
 
Dach w części remontowanej zaprojektowany w konstrukcji stalowej. Słupy stalowe 
zespawane z dwóch ceowników C150 oparte na stalowych belkach podwalinowych. Na 
słupach oparte krokwie stalowe zespawane z dwóch ceowników C150. Płatwie z ceowników C 
120 dospawane do krokwi stalowych. Przy oknach wykonane rygle z  
Projektowane elementy: 
- słupy – 2 x ceownik C 150, 
- płatwie – ceownik C 80, 
- krokwie – 2 x ceownik C 150, 
- rygle okienne – 2 x ceownik C 150, 
Wszystkie elementy wykonać ze stali S335J 
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Montaż konstrukcji stalowej należy przeprowadzić w oparciu o przepisy bhp oraz warunki 
techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Podczas wykonywania prac 
montażowych należy na bieżąco kontrolować geodezyjnie odchylenia oraz stabilność całej 
konstrukcji . w razie konieczności należy wykonać dodatkowe usztywnienia konstrukcji 
poprzez odciągi stężające. Obiekt należy montować przy udziale środków, które zapewniają 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego konstrukcji. 
Stateczność konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i 
montażu. Prace budowlano‐montażowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach 
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami i zasadami BHP. 
Projektuje się odtworzenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej T55/235 gr. 0,75 mm. 
Montaż blach trapezowych poszycia dachu za pomocą łączników stalowych o średnicy nie 
mniejszej niż 5,5 mm – dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali. Krawędzie podłużne blach 
połączone wkrętami samonawiercającymi o średnicy nie mniejszej niż 4,5 mm i długości nie 
mniejsze niż 16 mm w rozstawie nie większym niż 25 cm. Cięcie blach trapezowych i obróbek 
blacharskich wykonywać za pomocą wyrzynarek lub pilarek z zębami ukształtowanymi dla 
potrzeb ciecia elementów metalowych ( tzw. Ciecie na zimno ). Nie wolno używać szlifierek 
kątowych i innych narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę podczas cięcia. Po cięciu i 
wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady i opiłki Na blasze wykonać warstwę  
paroizolacji bitumicznej zgrzewanej na zakładach. Następnie wykonać warstwę z wełny 
mineralnej kamiennej gr 8 cm λ ≤ 0,037 W/mK. Na warstwie wełny wykonać pokrycie z papy 
jednowarstwowe mocowane mechanicznie. Do mocowania mechanicznego należy 
zastosować papę na osnowie z włókniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej. 
Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą, spodnia strona 
papy płaska zabezpieczona folią..  Łączniki mechaniczne należy rozmieścić wzdłuż zakładu 
podłużnego na całej powierzchni dachu, zwiększając ich liczbę w obrębie brzegu dachu, 
kalenicy i wokół urządzeń dachowych (kominy, wentylatory, świetliki, inne). Aby nie doszło do 
perforacji pokrycia, stosujemy łączniki z podkładkami oraz płaskim łbem. Liczba łączników 
powinna wynosić: 
W strefie środkowej dachu – 3 szt./m2 
W strefie brzegowej dachu – 6 szt. /m2 
W strefie narożnej – 9 szt. /m2 
Do mocowania mechanicznego należy zastosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z masy asfaltowej. Papa pokryta specjalnym komponentem grafitowym, 
który hamuje rozprzestrzenianie się ognia. Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest 
posypką mineralną gruboziarnistą. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych należy użyć farb pęczniejących, które pod wpływem 
ognia i wysokiej temperatury pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną oraz podnosząc odporność 
ogniową elementów stalowych. Należy użyć farb przeznaczonych do wykonywania 
powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych belek i słupów stalowych w celu zapewnienia 
odporności ogniowej. Farba powinna zabezpieczać zarówno o przekrojach otwartych, jaki i 
zamkniętych: prostokątnych lub okrągłych. Zabezpieczone pożarowo elementy powinny 
zostać dodatkowo zabezpieczone  do kategorii C3 korozyjności środowiska,  
 
Zabezpieczenie po żarowe 
 
Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2.5. Powierzchnie powinny być 
czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z rożnych zanieczyszczeń. Podkład antykorozyjny 
musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby 
podkładowe należy stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. Wszystkie podkłady 
powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu oraz rekomendacją działu 
technicznego.  
Aplikacja przez natrysk hydrodynamiczny, pędzel lub wałek. Aplikacja powinna się odbywać w 
temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej nie większej niż 80%. 
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Temperatura podłoża powinna wynosić +5 °C do 40 °C. Należy zwrócić uwagę na 
kondensację i punkt rosy. 
 
 
5.3  Roboty tynkarskie 
 
Po wykonaniu rozbiórki tynków ścian wewnętrznych należy oczyścić odsłonięte mury ceglane. 
Następnie należy wzmocnić podłoże wodnym roztworem szkła potasowego oraz wykonać tynk 
cementowo – wapienny. Następnie należy zagruntować wykonany tynk za pomocą pędzla, 
wałka lub przez natrysk mechaniczny. Farbę lateksową nakładać na odpowiednio 
przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk 
mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby. W temp. 
+20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca 
się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni 
wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej 
wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.. Następną warstwę farby nakładać dopiero 
po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje 
przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej 
warstwy. 
 
 
5.4. Roboty malarskie   
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po usunięciu usterek na 
stropach i tynkach. 
 
Przygotowanie podło ży 
 
Podłoże (po zdjęciu starych powłok malarskich) posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 
powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Gruntowanie. 
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 
i odprysków. 
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Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk lub półmat. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 
 
 
 
5.5 Wykonanie sufitu podwieszanego  
 
Wykonać sufit podwieszany z dodatkowym sufitem. Sufit podwieszany zamocować do 
warstwy blachy trapezowej przy pomocy wieszaków o zmiennej długości. Do wieszaków 
zamocować konstrukcję nośną ułożona krzyżowo z profili CD 60. Pierwsza warstwa profili 
ułożona równolegle do kierunku płatwi w rozstawie maksymalnie co 100 cm. Druga warstwa 
prostopadle do warstwy pierwszej w rozstawie co 40 cm.  Do drugiej warstwy profili przykręcić 
płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm. Na powierzchni płyt ułożyć warstwę wełny mineralnej 
gr. 15 cm, λ ≤ 0,033 W/mK.  
Dodatkowo należy wykonać dodatkowy sufit podwieszany w celu ukrycia instalacji 
przebiegających pod sufitem podwieszanym docieplonym. Wysokość pustki powietrznej 
pomiędzy sufitami podwieszanymi powinna wynosić 30 cm. Dodatkowy sufit akustyczny 
zamocować do krzyżowej konstrukcji sufitu docieplanego przy pomocy wieszaków. Następnie 
wykonać krzyżową konstrukcję nośna z profili CD 60 analogicznie jak dla sufitu powyżej. 
Ostatnim etapem jest wykonanie wykończenia z płyt gipsowo – kartonowych perforowanych. 
 
5.6 Wymiana ślepej podłogi 
 
Na zabezpieczonych pożarowo podwalinach stalowych należy wykonać podkonstrukcję z rur 
stalowych kwadratowych 40 x 60 x 2,9 mm w rozstawie co 60 cm zabezpieczonych 
pożarowych. Rury kwadratowe ułożone na belkach stalowych wzdłuż szerszej krawędzi. Rury 
zabezpieczyć analogicznie jak dla konstrukcji stalowej dachu.  
Na podkonstrukcji stalowej wykonać warstwę płyt z gipsu włóknowego o grubości 25 mm. 
Zamocować dylatacyjne taśmy brzegowe lub taśmę uszczelniającą przy stykach z elementami 
konstrukcji budynku. W celu zwiększenia nośności podłogi przy krawędziach przewidzieć 
wymiany podłogowe lub dodatkowe podkłady. Podkładowe taśmy izolacyjne mocować na 
podkładach liniowych. Odciąć przynajmniej pióra pierwszego elementu, położyć element na 
przygotowanych podkładach i uderzając, docisnąć do dylatacyjnej taśmy brzegowej. 
Docinanie elementów podłogi za pomocą piły (ręcznej) z tarczą diamentową i urządzeniem 
odsysającym lub za pomocą wyrzynarki wahadłowej / montażowej piły taśmowej z 
brzeszczotem z węglików spiekanych. Przy drugim elemencie i kolejnych elementach 
pierwszego rzędu odciąć pióra przy styku z krawędzią, nałożyć klej  do wpustu i na pióro 
układanego elementu. Niezwłocznie połączyć elementy, uderzając docisnąć i ustawić w jednej 
linii. Klej wypływający na górnej i dolnej stronie czoła oznacza naniesienie odpowiedniej ilości 
kleju, a następnego dnia można go łatwo zeskrobać np. za pomocą szpachelki. Dylatacyjne 
taśmy brzegowe szczelin końcowych wprowadzić do szczeliny krawędziowej dopiero po 
montażu ostatniego elementu rzędu. Na ułożoną podłogę nie wchodzić przez ok. 8 godzin. 
System podłogowy jest w pełni obciążalny po 24 godzinach (czas wiązania kleju). 
Na tak wykonanym podłożu należy ułożyć wykładzinę dywanową na podłożu tekstylnym w 
rolce. Gramatura runa 750g/m2, gramatura całkowita 2250g/m2, cokół 7 cm z wywinięciem  
wykładziny na ścianę i zakończeniem listwą PCV. Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, 
wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów 
kulkowych, farb), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie 



 17

wilgoci. Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą 
instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze 
pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymywana przez cały czas 
montażu. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C. Zalecana względna 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30 – 60%. Kolejne rolki układać 
równolegle w przeciwnym kierunku. Należy użyć kleju w ilości 250 g/m2 i nanosić go szpatułką 
A1. Jakikolwiek ruch pieszy może zostać dopuszczony na nowej nawierzchni po 72 
godzinach. 
 
5.7. Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej  
 
Wymianie podlegają drzwi pomiędzy pomieszczeniami 610, 611, 612, 612a; nowe drewniane 
drzwi, wyposażone w: 

- Rama drewnianą z osprzętem 
- Skrzydło drewniane,  
- Klamka zewnętrzna oraz wewnętrzna, 
- Zamek podklamkowy, 

 
 
Projektuje się odtworzenie stolarki okiennej w pomieszczeniu 611 w kolorze białym powinny 
charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K). Okna 
wyposażone w: 

- Rama PCW z osprzętem 
- Skrzydło PCW,  
- Klamka wewnętrzna 

 
Technologia wykonania  
Uszczelnienie szczeliny między ościeżem, a wbudowanym elementem: 

- osadzone w ścianach okna powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą 
bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewania i przemarzania lub 
przecieki wody opadowej, 

- powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o 
ile producent drzwi nie podaje innego sposobu uszczelnienia, uszczelnienie dokonać 
najlepiej przy pomocy pianki poliuretanowej, 

- uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych powinny spełniać 
wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć 
wymaganą izolacyjność cieplną przez przegrody określone normą cieplną 

 
Osadzanie drzwi i okien: 
- wymiary drzwi przed dokonaniem zamówienia dostosować do otworu po demontażu drzwi 

istniejących, 
- okna montować zgodnie z wymaganiami dla okien stalowych oraz drewnianych, 
- ramy drzwiowe należy pewnie zakotwić w otworze budynku, 
- przed osadzeniem drzwi sprawdzić dokładnie wymiary otworów oraz sprawdzić 

nierówności ościeża oraz oczyścić je z pyłu i kurzu, 
- skrzydła tak dopasować by szczelnie się zamykały, 

skrzydła powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie z 
poziomu podłogi lub pomostu oraz umożliwiające uzyskanie regulowanej wymiany 
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia i 
ich konserwacji, 

- podczas wykonywania robót montażowych temperatura zewnętrzna powietrza powinna 
być niższa niż +50˚C 

- zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym 
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 
opadowych, 
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- osadzone drzwi i okna po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 
należy dokładnie zamknąć. 

 
Odbiór materiałów  
Odbiór drzwi i okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
 
Odbiory elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu  
Odbiór drzwi i okien oraz ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót 
montażowych, odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży i ram  pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 
- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub 
- ścianami, 
- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 
 
Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz 
na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu drzwi należy dokonać po uzyskaniu przez 
nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość użytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
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- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
- protokoły z pomiarów i badań. 

 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) Odbiór częściowy, 
2) Odbiór ostateczny końcowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 
Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego 
zamówienia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego 
przez Inwestora. 
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 

- protokołów odbiorów częściowych, 
- terminowości wykonania robót, 
- przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
- protokołów z pomiarów i badań, 
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i 
wymagania. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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– Wolski Z., Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1999. 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. 
Zmianami) 
 
 
 
10.3. Rozporz ądzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
pozn. Zmianami), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z 2004r. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
 
 
 
 


