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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE
l.Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych
dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane podczas „WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania
kosztorysu inwestorskiego.
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST – l. WYMAGANIA OGÓLNE
ST – 2. Roboty ogólnobudowlane
1.5. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
( Dz. U. nr 108. poz.953).
 Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
 Osoba nadzorująca z ramienia Wykonawcy - uprawniona osoba wyznaczona przez
Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.
 Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.








Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilości.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie wykonywanych prac , metody użyte przy pracach remontowych oraz za
ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
1.7. Przekazanie terenu wykonania prac remontowych.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren
wykonania prac remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. .
1.8. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa – nie dotyczy
1 9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne ze ST.
Dane określone w ST 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 bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne
z kosztorysem ślepym i ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość remontowanej części, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.10. Zabezpieczenie terenu wykonywania prac remontowych.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania remontu.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac remontowych w okresie
trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
włączony jest w cenę kontraktową.
Wykonawca zapewni możliwość działania placówki w trakcie prowadzanie prac.
1.11. 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 wykańczania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wykonywanie prac
remontowych i wokół tegoż terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób,
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.12. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia . Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne
niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynku w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
1.15. 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 zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Osoba nadzorująca z ramienia Wykonawcy jest zobowiązana sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
2. Materiały.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg której materiały nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo
aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany
wymagań podstawowych.
2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.2. 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. Miejsca czasowego
składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.
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 ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać
lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów robót zgodnie ze ST lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora
Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
6. 1. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót zgodnie ze ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób
prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp.
- 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,
- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe posiadają legalizację.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a" i które spełniają
wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których w/w 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.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy – dla zakresu prac objętego ST nie wymagane jest prowadzenie dziennika
budowy.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu
każdego z elementów wykonywania robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące
dokumenty:
a) protokoły przekazania Wykonawcy terenu prac remontowych,
b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora.
e) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie wykonywania prac remontowych
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z
spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.
8. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora oraz Zamawiającego w formie pisemnej. Odbiór powinien być wykonany nie
później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję

odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje notatką
służbową z odbioru.
Odbiór częściowy — polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który
może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów
i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze S T. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne
uzupełniające lub zamienne),
b) Książki obmiarów (oryginały).
c) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze ST,
d) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie
z ST,
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót".
9. Podstawa płatności.
Cena oferty z uwagi na charakter ryczałtu, musi wynikać z kalkulacji sporządzonej przy
uwzględnieniu przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, ew. wizji lokalnej, przy uwzględnieniu wyjaśnień i modyfikacji zawartych
w pismach przekazywanych wykonawcom przed terminem składania ofert, tj. winna
zawierać wszelkie niezbędne koszty do wykonania celu zawieranej umowy.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na

roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja
techniczna może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano
rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę
pomocniczą.
W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego
w SIWZ i zał. do SIWZ, wyjaśnień do SIWZ, modyfikacji SIWZ, itp., w tym wynikających
z załączonej dokumentacji.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.

ST-2 Roboty Budowlane
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru „WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY".
1 .2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1 .3. Zakres robót objętych ST.
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
Roboty rozbiórkowe w zakresie:
 demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej
 częściowa rozbiórka murów – powiększenie otworów
Roboty budowlane w zakresie:
 malowanie ścian wewnętrznych - wyprawki
 montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej
 montaż nadproży z kątowników stalowych
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano
w ST - Wymagania ogólne - pkt. 2.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poszczególnych robót są:
Drzwi:
- drzwi wewnętrzne – pełne płaskie, drewniane lub z płyty HDF.
Rama skrzydła z płyty MDF. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowej
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; rama obustronnie obłożona płytą
oklejoną okleiną naturalną w kolorze szarym. Profil krawędzi skrzydła „K”; ramiak
zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła. Wyposażone w dwa zawiasy
czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Ościeżnica regulowana,
wyposażona w dwa zawiasy czopowe, oklejona w kolorze skrzydła; uszczelka
gumowa na obwodzie ościeżnicy. Izolacyjność akustyczna Rw = 40 dB.
Drzwi przeznaczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej i oświaty.
Pozostałe nie wymienione w specyfikacji materiały zgodnie z kosztorysami.
3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 3.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. Roboty należy prowadzić przy użyciu
sprzętu przystosowanego do poszczególnych robót budowlanych (drobnego sprzętu
budowlanego) oraz rusztowań. Do mocowania elementów jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustów przez ściany lub stropy stosować wiertarki lub młoty udarowe.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.
Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Wszystkie elementy zawory, oprawy oświetleniowe, wentylatory bezwzględnie transportować
w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie
załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji
poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych element. W szczególności należy zwrócić
uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować
uszkodzeń powłoki lub stłuczeń.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne - pkt. 5.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
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6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 6.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy wykonania poszczególnych robót zgodnie z
dokumentacją oraz ze sztuką budowlaną. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposobu ich wbudowania.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za zgodne ze ST i wymaganiami nadzoru, jeśli wszystkie roboty
wykonane zostały poprawnie oraz godnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku instalacji
elektrycznej pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

9, Podstawa płatności.
9. l. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 9.
9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności.
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
Cena obejmuje: roboty objęte niniejszą specyfikacją oraz przedmiarem (roboty rozbiórkowe,
montażowe: malarskie wewnętrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie stanowisk pracy, demontaż i montaż stolarki drzwiowej, dostarczenie i
wbudowanie materiałów niezbędnych do wykonania powyższych prac, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
oraz uporządkowanie obiektu po wykonanych pracach.

