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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy wymianie stolarki okiennej, renowacji zabytkowych drzwi i 
wykonania podłóg drewnianych w ramach zadania :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi 
poniżej :   

B-01.01.01 Wykonanie i  Instalacja drzwi i okien 

B-01.01.02 Renowacja drzwi  

B-01.01.03 Roboty posadzkowe – wykonanie podłóg z desek 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o :  

1.4.1 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

- Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

- Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  

- obiekty małej architektury  

1.4.2 Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest związany trwale z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  

1.4.3 Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenie techniczne związane 
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, jak przyłącza (np. przyłącze elektroenergetyczne)), urządzenia w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod 
śmietniki  

1.4.4 Terenie budowy – należy przez to rozumieć wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, 
przeznaczone do prowadzenia robót budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka 
obiektów budowlanych).  

1.4.5 Dokumentacji powykonawczej– należy przez to rozumieć dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi  

1.4.6 Aprobata techniczna– należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania.  

1.4.7 Wyrobie budowlanym– należy przez to rozumieć każdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu wbudowania w obiektach budowlanych 
lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych  

1.4.8 Kierownik budowy– osoba wyznaczona przez wykonawcę robót upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  

1.4.9 Materiałach– należy przez to rozumieć materiały wykorzystywane do realizacji robót 
objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w 
budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. 
oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 
obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana 
jest ocena zgodności) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie 
wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją 
oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być 
wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. 
oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.  

1.4.10 Istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego , jakie maja spełniać roboty budowlane .  
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1.4.11 Przedmiar robót oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.14 Budowie – należy przez to zrozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu a także odbudowę , rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  

1.4.15 Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
poleceniami inwestora i postanowieniami SST  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 1.5.3 Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego i SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 
przez zamawiającego stanowią załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ,,warunkach umowy ‘’ .Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego i SST .Wielkości określone w przedmiarze robót i pobrane 
podczas wizji lokalnej na terenie budowy będą uważane za wartości docelowe ,od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego i SST i maja wpływ na niezadawalającą jakość elementu 
budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami na terenie 
prowadzonych prac oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymienionych powyżej wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą 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.  

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca wykona plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którego szczegółowy zakres i 
formę określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
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obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.  

1.5.10 Pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) 

Zgodnie z decyzją nr 72/2017 z dnia 09.02.2017 r. orzaz decyzja nr 629/2020 z dnia 17.08.2020 r. 

LWKZ udziela pozwolenia na prowadzenie prac. Należy przedstawić program prac 

konserwatorskich renowacji posadzek , uzyskać akceptację rodzaju opraw wentylacyjnych i czerpni 

, prace prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.  

1.5.11 Materiały z robót rozbiórkowych  

Wszystkie materiały z rozbiórki powinny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi zgodnie z zasadami gospodarowania 
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odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być 
posortowane w miejscu ich demontażu i magazynowane do czasu ich wywozu. Wywóz 
materiałów z rozbiórki może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i 
uzyskania jego zgody po ocenie ich ewentualnego ponownego użycia z uwagi na wartość 
historyczną i jakościową.  

2. Materiały  

2.1 Żródła uzyskania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Zamawiajacego. Każdy rodzaj robót, wktórym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien byćuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 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. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 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 Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, SST D-00.00.00 - 10 - doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Zamawiajacego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) część ogólną opisującą:  

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

3) sposób zapewnienia bhp.,  

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych elementów robót,  

5) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych robót,  

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  

badań),  

7) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  
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8) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

9) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  

pomiarowo-kontrolne,  

10) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

11) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

czasie transportu,  

12) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie  

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw  

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  

robót,  

13) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  

wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
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jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów SST D-00.00.00 - 11 - i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. SST D-00.00.00 - 12 - Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 
listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, datę przekazania 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegoprogramu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i 
polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 
podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2) Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  



  

 14  

  

  

    

3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  

4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 
budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie, 

5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora 
nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
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będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem nadzoru.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) 
odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. SST D-00.00.00 - 14 - Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiegona podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do  

dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ,  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ,  
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6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: − robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi 
kosztami, − wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, − wartość pracy sprzętu wraz z 
towarzyszącymi kosztami, − koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenie oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy itd. − zysk kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym − ryzyko, − podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. − Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B- 00.00.00 Koszt dostosowania się do  

wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B- 00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, (b) ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, (c) 
opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcję tymczasowej 
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nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, (f) tymczasową 
przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt 
likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.4. Roboty nieprzewidziane  

Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
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                                                     Numer SST: B-01.01.01  

                             Temat : Wykonanie i  Instalacja drzwi i okien 
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  

Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.01  

Roboty w zakresie wykonania i instalacji drzwi  

 drzwi drewniane indywidualne, wykonac na wzór istniejacych przy 
drzwiach dwuskrzydlowych skrzydlo pasywne blokowane 
szklenie szklem bezpiecznym 
okucia i klamki stosowac o wzorze historycznym  
malowanie na kolor jak drzwi po renowacji 
drzwi wyposazyc w zamki na klucz 
drzwi do pomieszczen z korytarzy wyposazyc w uszczelki dymoszczelne , 
uszczelke samoopadajaca oraz samozamykacz 
zachowane oscieznice w dobrym stanie nalezy poddac renowacji i zamontowac 
zawiasy i okucia do nowych skrydel drzwiowych szklenie 
szklem bezpiecznym piaskowanym, z gladka 
opaska szer. 4,0cm po obwodzie szyby 
okna o konstrukcji skrzynkowej z drewna klejonego , 
- skrzydlo zewnetrzne szklone szyba klejona 
- skrzydlo wewnetrzne szklone szyba pojedyncza 
wspólczynnik u dla okna - 1,1w/m2k 
nawiewniki zapewniajace naplyw powietrza - zgodnie z norma 
konstrukcja ze slemieniem stalym i slupkiem ruchomym 
profil slupka i slemienia - wykonać wg okien istniejących zgodnie z  ustaleniami z 
lwkz w trakcie montazu wymienionych juz okien w 2017-2018 roku 
okapniki – drewniane szprosy konstrukcyjne 
 
drzwi drewniane zewnętrzne indywidualne 
drzwi tarasowe o konstrukcji skrzynkowej z drewna klejonego , 
 skrzydlo zewnetrzne szklone szyba klejona 
 skrzydlo wewnetrzne szklone szyba poj. 
wspólczynnik drzwi u = 1,1 w/m2k 



  

 21  

  

  

    

konstrukcja ze slemieniem stalym , plyciny dolne pelne ocieplone 
profil listwy przylgowej oraz slemienia -wykonac wg okien istniejacych i ustalen z lwkz 
okapniki – drewniane szprosy konstrukcyjne 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do montażu  drzwi i okien .Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp 

3.TRANSPORT 

 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez  

Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Pzed przystąpieniem do prac teren należy oznakować taśmą na słupkach , a pracowników 
zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do 
wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi przeznaczonych do wykonywania tego 
typu prac. 

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
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Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 
oraz zapisami z B-00.00.00  

 

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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                                                       Numer SST: B-01.01.02  

Temat : Renowacja drzwi 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru renowacji drzwi, które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.02  

 renowacji drzwi: 

1. Renowacja i naprawa  zachowanej stolarki :  
,   

Zakres prac  :  
 

a) Demontaż  elementów ruchomych, transport do pracowni stolarskiej / 

konserwatorskiej.  

b) Usunięcie wtórnych przemalowań chemicznie i mechanicznie kompresami z 

odpowiednio dobranych mieszanin rozpuszczalników lub gotową pastą do usuwania 

powłok malarskich/ lakierniczych. Dopuszczalne jest również działanie gorącym 

powietrzem o odpowiednio dobranej temperaturze.  

c) Ewentualna wymiana fragmentów drewna które utraciło właściwości konstrukcyjne, 

w przypadku, gdy w trakcie prac stwierdzi się ich zły stan zachowania, powodujący 

znaczną utratę właściwości konstrukcyjnych – użytkowych elementu. Elementy te lub 

ich fragmenty należy zastąpić  dobrej jakości, prawidłowo wysezonowanym drewnem 

tego samego gatunku, co elementy oryginalne.  
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Spoinę klejową należy wzmocnić łączeniami stolarskimi (kołkami).  

d) Uzupełnienie ewentualnie stwierdzonych mniejszych, ale mających konstrukcyjny 

charakter ubytków kitem chemoutwardzalnym np. Araldite lub podobnym.   

e) Uzupełnienie niewielkich ubytków kitem wodorozcieńczalnym do drewna.  

f) Zabezpieczenie elementów żelaznych roztworem alkoholowym taniny.  

g) Pokrycie elementów żelaznych narażonych na intensywne użytkowanie cienką 

warstwą lakieru chemoutwardzalnego, tak aby nie zatracić naturalnego, 

satynowego połysku metalu. (w przypadku stwierdzenia warstwy barwnej, 

rekonstrukcja tej warstwy z użyciem farby antykorozyjnej z odpowiednio dobranym 

połyskiem.  

h) Impregnacja drewna roztworem żywicy akrylowej w rozpuszczalniku o dużej 
lotności. Sugeruje się zastosowanie Paraloidu B72 w toluenie lub ksylenie lub 
podobnym środkiem 

i) Rekonstrukcja kolorystyki stolarki w nawiązaniu do oryginalnej techniki 

wykonania, z zastosowaniem farb rozpuszczalnikowych na bazie żywicy 

syntetycznej o dużej wytrzymałości przy intensywnej eksploatacji – kolor należy 

ustalić w trakcie usuwania warstw wtórnych pod nadzorem konserwatorskim .  

j) W skrzydłach drzwiowych szklonych   należy zamontować  szkło na szkło 

bezpieczne   P4   

k) Zamki, klamki, zawiasy, szyldy inne elementy metalowe należy oczyścić 

mechanicznie i chemicznie z korozji, pomalować  i poprawić  ich mocowanie do 

drewna. Współczesne zamki należy wymienić na nowe o wzorze historycznym,  w 

drzwiach zewnętrznych należy uzupełnić 2 brakujące stalowe profilowane zawiasy 

pasowe – wykonane na wzór istniejących    

l) Transport elementów z pracowni, montaż elementów w ościeżach wraz z regulacją 

.pracy drzwi  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
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3. TRANSPORT  

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do prac należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.   

 5. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

 

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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                                           Numer SST: B-01.01.03  

                         Temat :  Roboty posadzkowe – wykonanie podłóg z desek 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich i murowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.03  

Roboty posadzkowe – wykonanie podłóg z desek: 

                             POM. NR  28  - PODŁOGA NA GRUNCIE:   

                             Gruntowanie podłoża   i wykonanie parkietu   

                             Cokoliki z desek  profilowanych wys. 10cm –należy wykonać  jak istniejące    

POM. NR 27  – PODŁOGA NA STROPIE NA BELKACH STALOWYCH     
na legarach -  deski podkładowe  

wykonanie parkietu    

 Cokoliki z desek  profilowanych wys. 10cm -  jak istniejące 

 

  POM. NR 18  – PODŁOGA NA STROPIE NA BELKACH STALOWYCH     
 na legarach -  deski podkładowe  

Posadzka -  deski strugane  na pióro i wpust   

 Cokoliki z desek  profilowanych wys. 10cm -  jak istniejące 

 

 

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  



 

29 

 

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót posadzkarskich teren należy  oznakować taśmą na 
słupkach , a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót  na tym obiekcie.  

4.2. Należy wykonać roboty przygotowawcze polegające na : 

-należy zapewnić  właściwą temperaturę w pomieszczeniu oraz wentylację 

-parkiet oraz deski   powinny być składowane na ok. 2 tygodnie  w pomieszczeniu , w 
którym będzie układany , tak żeby jego  wilgotność wyrównała się. 

5.MATERIAŁY 

-drewno na podłogi powinno być twarde i mieć gęstość w stanie suchym minimum 500 
kg/m3 natomiastwilgotność desek przygotowanych do układania powinna być w granicach 
6-12% 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  
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9.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  


