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                        SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

                                                       ST-00                                     
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji
projektu:„Wymiana stolarki okiennej na elewacji  południowej w auli w skrzydle
północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1)   Zamawiający: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
2)   Instytucja finansująca inwestycję:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
3)   Organ nadzoru budowlanego…………………
4)   Wykonawca………………………..
5)   Zarządzający realizacją umowy……………………..
6)    Przyszły uŜytkownik : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139
Wrocław
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1Przeznaczenie obiektu i  rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe
Okna auli  na parterze skrzydła północnego wychodzące  na dziedziniec są oknami
krosnowymi o pojedynczym szkleniu, co powoduje znaczne straty ciepła w okresie
zimowym. Generalnie stan techniczny jest zły, skrzydła okienne są wypaczone i
nieszczelne, a drewniane parapety wewnętrzne zniszczone. Przeprowadzony kilka lat
temu remont i malowanie  elewacji nie obejmował wymiany stolarki okiennej w auli,
dlatego teŜ przy prowadzeniu  aktualnie projektowanych prac naleŜy zachować szczególną
ostroŜność, zwłaszcza  podczas demontaŜu istniejącej stolarki i jej połączeń z
miedzianymi obróbkami blacharskimi. Zakres prac obejmuje pięć sztuk okien łukowych
oraz jedno okno zamienione w latach siedemdziesiątych XX  wieku na drzwi
dwuskrzydłowe dla poprawienia  ewakuacji z auli. Ze względu na konieczność
zachowania  historycznego  podziału okna szerokość w świetle drzwi wynosi 83,0 cm, co
nie przekracza 10% wymaganej szerokości wynoszącej 90,0 cm.
 Stolarka okienna posiada oryginalny detal o profilach odmiennych od detalu w
pozostałych skrzydłach gmachu. Dotyczy to profilu ślemienia i słupków przymykowych.
Detale te posłuŜą za wzór do odtworzenia w nowoprojektowanej stolarce okiennej w auli.
Na elewacji południowej skrzydła północnego od strony dziedzińca  oznaczono typy

okien przeznaczone do wymiany.

1.3.2 Ogólny zakres robót

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego
Słownika Zamówień .
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu:
1.Roboty murarskie                      - kod CPV – 45262522-6
2.Stolarka okienna                        - kod CPV   -45421132-8
3.Tynki                                          - kod CPV  - 45410000-4
4.Roboty malarskie                       - kod CPV  - 45442100-8
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i

obiektach
1.Roboty murarskie - kod CPV – 45262522-6
 - demontaŜ parapetów wewnętrznych drewnianych
 - montaŜ  parapetów drewnianych z drewna klejonego
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2.Stolarka okienna                        - kod CPV   -45421132-8
 - demontaŜ okien krosnowych i montaŜ okien zespolonych drewnianych na
wzór istniejących
-demontaŜ i montaŜ parapetów zewn. z blachy miedzianej  gr. 0.6 mm
3.Tynki                                          - kod CPV  - 45410000-4
- skucie tynków ościeŜy i wykonanie tynków uzupełniających na ościeŜach po montaŜu
okien
4.Roboty malarskie                       - kod CPV  - 45442100-8
 -malowanie odtworzeniowe ościeŜy okien  i uzupełnionych tynków
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca

podstawę do realizacji robót
1.4.1 Projekt: Wymiana stolarki okiennej na elewacji  południowej w auli w skrzydle
północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu
1.4.2  Szczegółowa specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót:
1.Roboty murarskie                      - kod CPV – 45262522-6
2.Stolarka okienna                        - kod CPV   -45421132-8
3.Tynki                                          - kod CPV  - 45410000-4
4.Roboty malarskie                       - kod CPV  - 45442100-8
Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej.
1.5 Definicje i skróty

[1] Aprobata
techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu,
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaŜnione do tej czynności określane są w
drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

[2]  Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod
względem jakości i bezpieczeństwa uŜytkowania wydane
przez upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne
placówki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczeństwo
realizacji robót
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót
budowlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
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budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany
przez specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę naukowo-
badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych

[7] Dokładność
wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z
przyjętymi załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną

[8] Dokumentacja
budowy

Ogół dokumentów formalno-prawnych i
technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym

• Dziennik budowy
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące

realizacji obiektu
• Operaty geodezyjne
• KsiąŜki obmiarów

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany
przez właściwy organ nadzoru budowlanego

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich
rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, słuŜące
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie
materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników
biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, która moŜe sprawować osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca
członkiem Izby InŜynierów Budownictwa

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu
budowy i procesem robót budowlanych, która moŜe
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów
Budownictwa
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[14] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu
na ściskanie w warunkach normowych

[15] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod
katem jego zgodności z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową

[16] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót
budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[18] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich
wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych

[19] Kosztorys
powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót

[20] Materiały
budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych,
stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty słuŜące do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów
budowlany oraz ich części

[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów
projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z
załoŜeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwiązań zamiennych

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w
zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[23] Norma zuŜycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną
wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do
wytworzenia produktu o określonych cechach
jakościowych

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie –
uŜyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe
faktycznie wykonanych robót

[26] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in.
do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektów budowlanych
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[27] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych,
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[28] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty

[29] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu
sporządzenie kosztorysu

[30] Przepisy
techniczno-wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania obiektu
budowlanego

[31] Roboty budowlane Budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[32] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych.
Konieczność wykonania robót zabezpieczających moŜe wnikać z
projektu organizacji placu budowy. Albo są to teŜ roboty nie
przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieŜenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót
na czas dłuŜszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub
zapobieŜenia wypadkom

[33] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów robót

[34] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa
wielokrotnego uŜytku, lub specjalna słuŜąca jako pomost roboczy do
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną
przepisami bezpieczną prace na wysokości

[35] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimu
technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwiający
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialność ponosi wykonawca

[36] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uŜytkowych.

[37] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, które uzyskały certyfikat

2.Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie technicznym i specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną
kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Prace dotyczące wymiany stolarek okiennych w auli na parterze będą prowadzone na
wysokości poniŜej 5,0 m.
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
 Zamawiający protokolarnie przekaŜe wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót
2.2.2Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót.
2.2.3.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z
wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał
wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie
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akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowiska.
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakości.
2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych
proponowany postęp robót 
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PoniewaŜ prace
dotyczące wymiany stolarek okiennych w auli na parterze będą prowadzone na wysokości
poniŜej 5,0 m, dla ich realizacji nie jest wymagane sporządzanie planu BIOZ.
 2.3.4   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową.

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych
między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i
zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
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- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z

polecenia zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków  klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje
stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp
kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione
są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i
jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik
do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierają teŜ:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na

budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.
3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
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realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
4.Materiały
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Wszystkie uŜyte do wymiany stolarki materiały muszą mieć odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.
4.2. Wymagania dotycz ące stolarki otworowej. Wymagania dotyczące stolarki otworowej
drewnianej określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne. Wykonawca
przedstawi zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające, Ŝe materiały spełniają
warunki określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
 Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach
zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne
okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana.
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
Nowe okna zaprojektowano  jako jednoramowe z wysezonowanego drewna mahoń
meranti o cięŜarze właściwym minimum 450 kg/m3 klejonego warstwowo,
malowanego  w kolorze RAL 9003. Ze względów uŜytkowych i w nawiązaniu do okien
parteru wychodzących na dziedziniec  z pozostałych skrzydeł dziedzińca naleŜy
zastosować pakiet szyb zespolonych U   1,0 - pakiet szybowy 4x16x4 mm, szyba
zewnętrzna – szkło antyrefleksyjne lustrzane zewnętrzne, np. STOP SOL – Witroszlif
Częstochowa lub  równowaŜne.Klamki i okucia metalowe w kolorze mosięŜnym w tej
samej stylistyce, co pozostałe klamki zastosowane we wnętrzach Ossolineum, do
ostatecznej akceptacji w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie okna naleŜy wyposaŜyć
w nawiewniki higrosterowane, np. Aereco EMM lub równowaŜne.    Ramki pakietów
szklanych oraz wkładki szprosów wiedeńskich montowanych w pakiecie szybowym naleŜy
pomalować w takim samym kolorze jak stolarka (nie zostawiać w wersji metalowej,
błyszczącej).   Parapety wewnętrzne, podobnie jak ramy okienne wykonać nowe drewniane
z drewna klejonego mahoń meranti o cięŜarze właściwym minimum 450 kg/m3
malowanego na kolor ram i skrzydeł okiennych.

4.3. Zastosowane materiały

- zaprawa cementowa –wapienna,
- pianka montaŜowa,
- silikon,
 - elementy do montaŜu okien,
- kotwy, kołki rozporowe,
-nowe parapety zaokienne z blachy miedzianej grub. 06 mm, wypuszczone min. 4 cm
poza lico parapetu murowanego.
- parapety wewnętrzne, nowe – drewniane
- farba emulsyjna
- okna drewniane kolorze RAL 9003
5.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
6. Transport
Transport powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi.

Pakowanie przechowywanie i transport”.   
7. Kontrola jakości robót
7.1  Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości
8. Obmiary robót
Zasady obmiarowania i oceny  zaawansowania robót określa umowa.
9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10. Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i

normatywami.
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są

wyszczególnione w punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
NajwaŜniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

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

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
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jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
NajwaŜniejsze z nich to:
8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
10. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

11. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

13. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

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

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i
innych wymaganych świadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

DLA PROJEKTU :„WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA
ELEWACJI  POŁUDNIOWEJ W AULI W SKRZYDLE
PÓŁNOCNYM W BUDYNKU ZNiO PRZY UL. SZEWSKIEJ
37 WE WROCŁAWIU

 Specyfikacja ogólna       ST-00

1.Roboty murarskie      kod CPV – 45262522-6             SST B-01
2.Stolarka okienna        kod CPV   -45421132-8             SST B-02
3.Tynki                          kod CPV  - 45410000-4                SST B-03
4.Roboty malarskie       kod CPV  - 45442100-8                SST B-04
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                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                B-01

                          ROBOTY MURARSKIE

               Kod według Wspólnego Słownika zamówień /  CPV – 45262522-6/.

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące realizacji robót murowych przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych dotyczących realizacji projektu: :„Wymiana stolarki okiennej na elewacji
południowej w auli w skrzydle północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we
Wrocławiu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych murowych przewiduje się wykonanie następujących robót:
 - demontaŜ parapetów wewnętrznych drewnianych
 - montaŜ  parapetów drewnianych z drewna klejonego
 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione
w projekcie .
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót murowych związanych z
realizacją projektu: Wymiana stolarki okiennej na elewacji  południowej w auli w skrzydle
północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

Roboty murowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie
podano inaczej, to:

1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.  TRANSPORT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.  Transport materiałów
 Wszystkie materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów
naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych

5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót murowych obejmuje:
 -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
6.OBMIAR ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
 8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
8.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe
(BN), w tym w szczególności:
NajwaŜniejsze normy:
 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac rozbiórkowych
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Rusztowania
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe
(BN), w tym w szczególności:
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-65/B-14503           Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02

STOLARKA OKIENNA

     Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) –  -45421132-8

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych
projektu: :„Wymiana stolarki okiennej na elewacji  południowej w auli w skrzydle
północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się:
 - demontaŜ okien krosnowych i ponowny montaŜ okien zespolonych drewnianych na
wzór istniejących
-nowe parapety zaokienne z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, wypuszczone min. 4 cm poza
lico parapetu murowanego.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione
w projekcie
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montaŜem okien
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Warunki przystąpienia do montaŜu okien .
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Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umoŜliwiają prawidłowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy
ościeŜem a ościeŜnicą.
Zasady ustawienia okna w otworze
Ustawienie okien powinno zapewniać:
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę
wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku
nie ograniczającą funkcjonalności okna ,
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeŜnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
kątowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze słuŜą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona
moŜliwość odkształcania się kształtowników okien.
Zamocowanie okien przy uŜyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŜenia.
Klocki dystansowe, słuŜące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
ościeŜnicy powinny być usunięte, nie naleŜy natomiast usuwać klocków podporowych.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac stolarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej

części opracowania.
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej

części opracowania.
2.  MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
Do podstawowych materiałów naleŜą:
Nowe okna zaprojektowano  jako jednoramowe z wysezonowanego drewna mahoń
meranti o cięŜarze właściwym minimum 450 kg/m3 klejonego warstwowo,
malowanego  w kolorze RAL 9003.
 Ze względów uŜytkowych i w nawiązaniu do okien parteru wychodzących na dziedziniec
z pozostałych skrzydeł dziedzińca naleŜy zastosować pakiet szyb zespolonych U   1,0 -
pakiet szybowy 4x16x4 mm, szyba zewnętrzna – szkło antyrefleksyjne lustrzane
zewnętrzne, np. STOP SOL – Witroszlif Częstochowa lub  równowaŜne.
Klamki i okucia metalowe w kolorze mosięŜnym w tej samej stylistyce, co pozostałe
klamki zastosowane we wnętrzach Ossolineum, do ostatecznej akceptacji w ramach
nadzoru autorskiego. Wszystkie okna naleŜy wyposaŜyć w nawiewniki higrosterowane, np.
Aereco EMM lub równowaŜne.

    Ramki pakietów szklanych oraz wkładki szprosów wiedeńskich montowanych w
pakiecie szybowym naleŜy pomalować w takim samym kolorze jak stolarka (nie zostawiać
w wersji metalowej, błyszczącej).
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   Parapety wewnętrzne, podobnie jak ramy okienne wykonać nowe drewniane z drewna
klejonego mahoń meranti o cięŜarze właściwym minimum 450 kg/m3 malowanego na
kolor ram i skrzydeł okiennych.

3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2.  Transport materiałów
 Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien
w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
1 Wykonawca powinien dokonać montaŜu drzwi i okien zgodnie ze szczegółową

instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta.
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli

budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
• Stolarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w

normach.
• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie

zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2.Zakres robót przygotowawczych

• Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa
   i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica.
•  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia
    powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić.

 Luz między otworem okiennym ,a ościeŜnicą powinien wynosić:
   -  na szerokości otworu 2÷6 cm

      -  na wysokości otworu 5÷9 cm
5.3. Zakres robót zasadniczych

• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach
naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

• Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu
i zamykaniu.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
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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
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
• Sprawdzenie materiałów
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
• Sprawdzenie trwałości połączeń
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz

funkcjonowania okuć
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród

a) OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m2  okien
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej .
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy.
OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach
połączeń ze ścianą.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy.
Ustawienie stolarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru
przekątnych.
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ:
 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
 - 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy nie powinny przekraczać 3 mm, a
dwuskrzydłowych 6 mm.
Po zamknięciu okna skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać
Ŝadnych luzów.
Otwarte skrzydła okienne  nie powinny się same zamykać.
Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu okna pasek
nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną
stolarkę, naleŜy przestrzegać warunków montaŜu określonych przez producenta, aby
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na UŜytkownika
.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1Związane normatywy
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WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Rusztowania
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe.
4. Rozdział 28-Stolarka budowlana i szklenie Tynki
9.2 Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe
(BN), w tym w szczególności:
 PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                      B-03

TYNKI
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45410000-4

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych
projektu: :„Wymiana stolarki okiennej na elewacji  południowej w auli w skrzydle
północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
- skucie tynków ościeŜy i wykonanie tynków uzupełniających na ościeŜach po montaŜu
okien
-uzupełnienie tynków po zamurowaniach
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną .
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej .Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami
tynkarskimi  oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej

części opracowania.
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej

części opracowania.
2.  MATERIAŁY
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2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji są:
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt:
1 urządzenia do przygotowania zaprawy
2 narzędzia ręczne
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2.  Transport materiałów
 Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umoŜliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
naleŜy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleŜy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
Materiały powinny być przewoŜone w opakowaniach fabrycznych. NaleŜy w czasie
transportu zabezpieczyć przewoŜone materiały przed moŜliwością przemieszczania się w
skrzyni ładunkowej.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamkniętych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 C i pod warunkiem, Ŝe w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0 C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilŜane wodą.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TY NKARSKICH
6. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".



23

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
� Sprawdzenie materiałów
� Sprawdzenie podłoŜy
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa
� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
� Sprawdzenie grubości tynku
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń

powierzchni tynków
� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy

szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni

tynku od
płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od
linii prostej

Odchylenie
powierzchni i krawędzi

od kierunku
pionowego

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od

kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

II Nie większe 4
mm na długości
łaty

Nie większe niŜ 3mm
na 1m

Nie większe niŜ 4
mm na 1m i
ogółem nie
więcej niŜ 10 na
całej powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

Nie większe niŜ 4 mm
na 1 m

III  Nie większe
niŜ 3 mm i w
liczbie nie
większej niŜ 3
na całej
długości łaty
kontrolnej 2m.

Nie większe niŜ 2 mm
na 1m i ogółem nie
więcej niŜ 4mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz
nie więcej niŜ 6mmw
pomieszczeniach
powyŜej 3,5m
wysokości

Nie większe niŜ 3
mm na 1m i
ogółem nie
więcej niŜ 6 na
całej powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

Nie większe niŜ 3 mm
na 1 m

IV  Nie większe
niŜ 2 mm i w
liczbie nie
większej niŜ 2
na całej
długości łaty
kontrolnej 2m.

Nie większe niŜ 1,5mm
na 1m i ogółem nie
więcej niŜ 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz
nie więcej niŜ 6mmw
pomieszczeniach
powyŜej 3,5m
wysokości

Nie większe niŜ
2mm na 1m i
ogółem nie
więcej niŜ 3mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi

Nie większe niŜ 2mm
na 1m
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(ściany, belki
itp.)

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych

cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z
wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ.

 6. 3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

 1 m2 okładziny,tynku
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty
lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
NajwaŜniejsze normy:

II. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
III.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych
IV. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i

badania przy
odbiorze

V. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
VI. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
VII.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
VIII.  Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04

ROBOTY MALARSKIE

               Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45442100-8
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych
projektu: :„Wymiana stolarki okiennej na elewacji  południowej w auli w skrzydle
północnym w budynku ZNIO przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
 -malowanie odtworzeniowe ościeŜy okien  i uzupełnionych tynków
1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej .Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót malarskich  oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac malarskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej

części opracowania.
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4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej
części opracowania.

2.  MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej
Do podstawowych materiałów naleŜą:
-farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze odtworzeniowym
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2.  Transport materiałów
 Wszystkie materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów
naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
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
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
3 Sprawdzenie materiałów

a) Sprawdzenie wyglądu powierzchni
b) Sprawdzenie wsiąkliwości
c) Sprawdzenie wyschnięcia

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m2 powłok malarskich
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej .
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:
-stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby
-jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta
-stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
-stwierdzeniu braku plam,smug,zacieków,pęcherzy,odstających płatków
powłoki,widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 27-Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne
9.2 Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe
(BN),



28


