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           45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 
 
Niniejsza Specyfikacja  jest zgoda z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 



1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1   Nazwa zamówienia 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty związane  
z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych balkonowych wraz z wymianą parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych w budynku dużego internatu LO nr1 w Myślenicach. 

 
1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem projektu jest: 
 
- wymiana wszystkich drewnianych okien skrzynkowych i jednoramowych na wszystkich 
kondygnacjach: przyziemiu, parterze, pierwszym piętrze i poddaszu budynku oraz witraża nad 
wejściem głównym na okna drewniane zespolone dopasowane do istniejącego kształtu otworu 
(na zasadzie odtworzeniowej)  
z zachowaniem obowiązujących norm 
- wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy ocynkowanej na nowe  
z blachy tytanowo-cynkowej 
- wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych wykonanych z drewna na nowe z drewna 
klejonego w kolorze dopasowanym do koloru okien 
- naprawa i otynkowanie ościeży wewnętrznych okiennych i drzwiowych ścian murowanych; 
uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, a następnie pomalowanie ościeży 
farbami emulsyjnymi dwu-trzykrotnie w kolorze wskazanym przez inwestora 
- naprawa i otynkowanie ościeży zewnętrznych ścian murowanych; uzupełnienie ubytków tynkiem 
cementowo-wapiennym kat.III, a następnie pomalowanie ościeży farbami emulsyjnymi trzykrotnie 
w kolorze dopasowanym do istniejącego koloru elewacji 
- demontaż istniejących krat okiennych w celu wyczyszczenia, pomalowania i ponownego 
montażu 

 
Zakres robót obejmuje: 
 
-  Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych  
-  Wykucie z muru krat okiennych 
-  Wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją 
-  Montaż okien drewnianych zespolonych oraz drzwi balkonowych drewnianych jednoramowych 
-  Czyszczenie krat stalowych 
-  Malowanie krat stalowych 
-  Montaż krat stalowych 
-  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów, wiatrownic itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku - parapety zewn 
-  Wykonanie spadków zaprawą cementową pod parapety 
-  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk -parapety zewn 
-  Wykucie z muru podokienników drewnianych 
-  Osadzenie podokienników o długości do 1,5m z drewna klejonego 
-  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 
15cm 
-  Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach szerokości do 15cm 
-  Przetarcie istniejących tynków ościeży wewnętrznych 
-  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni wewnętrznych 
-  Rozebranie wykładzin ościeży z płytek - ościeża w łazienkach 
-  Licowanie ścian płytkami na klej - uzupełnienie skutych płytek 
-  Przetarcie istniejących tynków ościeży zewnętrznych 
-  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych 
 
 
 
 
 



1.3   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

     Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie 
realizacji, dokumentacja powykonawcza. 

 
        Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

1.3.1.   Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
           Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, w sprawie bezpieczeństwa i higieny   
           pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

       1.3.2.   Należy zorganizować i zapewnić na czas prowadzenia robót wejścia do budynku             
           alternatywnymi wejściami i odpowiednio je oznakować. 
1.3.3.   W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób  
           postronnych, zainstalować tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze 
1.3.4.   Wszystkie znaki i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

 
 

 Dokumentacja powykonawcza  
 
      Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 

       Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 
 
 
1.4   Teren budowy 

 
 Organizacja robót budowlanych: 
1.4.1.    Prace budowlano-remontowe będą się odbywać na terenie  istniejącego budynku dużego 
internatu LO nr1 w Myślenicach. 
            Organizacja robót musi uwzględnić specyfikację obiektu i wynikające stąd ograniczenia 
1.4.2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Dyrektora LO w 

Myślenicach. 
 
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

       1.4.3.    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem własności   
                   prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót   
                   wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, wykonawca na swój koszt naprawi lub    
                   odtworzy uszkodzoną własność.  

             1.4.4.    W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich)  
                         wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze, oraz będzie  
                         z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  
                         wykonywaniu napraw. 

 
 
        Ochrona środowiska      
        - wykonywane prace nie mają żadnego wpływu na środowisko 

- wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
  dotyczące ochrony środowiska 
- w czasie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na  
  celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  
  terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń, uciążliwości hałasu lub innych skutków  
  powstałych w następstwie działania wykonawcy. 

 
        Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
        - zanieczyszczenie powietrza pyłami 
 
 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
                  - Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów  
                    dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
                  - Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i  
                    odpowiednią odzież dla osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac. 



                  - W czasie prowadzenia robót wykonawca zabezpieczy komunikację dla      
                    pracowników i uczniów obiektu. 
 

 
2.  MATERIAŁY 
   

Zestawienie materiałów potrzebnych do projektowanych prac: 
 
-   Blacha tytanowo-cynkowa 
-   Cement portlandzki 25 z dodatkami 
-   Cement portlandzki 
-   Drut stalowy miękki ocynkowany 
-   Drzwi balkonowe drewniane jednoramowe 
-   Farba emulsyjna wewnętrzna 
-   Farba emulsyjna zewnętrzna 
-   Farba olejna do gruntowania 
-   Farba olejna nawierzchniowa 
-   Gips budowlany szpachlowy 
-   Gwoździe budowlane ocynkowane 
-   Kotwy rozporowe 
-   Kołki rozporowe 
-   Kwas solny techniczny 
-   Okna drewniane zespolone jednoramowe 
-   Parapet wewnętrzny z drewna klejonego 
-   Pianka poliuretanowa 
-   Piasek zwykły 
-   Płytki ceramiczne ścienne 
-   Spoiwo cynowo-ołowiane 
-   Wapno gaszone (ciasto wapienne) 
-   Woda 
-   Zaprawa cementowa m. 80 
-   Zaprawa do spoinowania sucha CERESIT 
-   Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych 
 

 
     Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta 
lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału, o takich samych parametrach i 
właściwościach (materiał równorzędny) po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptacji 
przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN. 

 
 

3.  SPRZĘT I MASZYNY 
 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w części transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

 
 

4.  ŚRODKI  TRANSPORTU 
 

     Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z 
niniejszą budową zarówno w zakresie wszelkiego wywozu demontowanych elementów jaki 
dostarczeniem materiałów. 

 
 

5.  KONTROLA ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć odpowiednią jakość robót 



-  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszelkie  
pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm, w przypadku gdy normy nie podają 
jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
- Przed przystąpieniem do pomiarów, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca zgłosi ich wyniki do Inspektora. 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia atestów i materiałów z Inspektorem przed rozpoczęciem robót. 
- Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub 
certyfikaty zgodności z Polską Normą. 

 
 
6.  PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 
 

     Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Wymiary z 
dokumentacji projektowej należy zweryfikować i potwierdzić na miejscu prowadzonych prac. 

 
 
7.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
-  Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje   
   się żadnych specyficznych rozwiązań 
-  Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace  
   skończone, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami. 
-  Odbiór będzie przeprowadzony w t.14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości  
   do odbioru, nie wcześniej jednak  niż po  skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu prac   
   właściwych instytucji, w tym w szczególności  Małopolskiego  Wojewódzkiego Konserwatora   
   Zabytków w Krakowie. 
-  Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
           - odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu 
           - odbiorowi częściowemu- zakończone elementy robót 
           - odbiorowi ostatecznemu 
           - odbiorowi pogwarancyjnemu 
-  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości  
   wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
-  Odbiór w/w będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
   i poprawek, odbioru dokonuje Inspektor. 
-  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru  
   częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
   Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
-  Odbiór ostateczny podlega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
   do ilości, jakości i wartości. 
-  Odbiór ostateczny dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora  
   i wykonawcy. 
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
-  projekt architektoniczno-budowlany  
-  niniejsza specyfikacja techniczna 
-  warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
-  rozporządzenia, normy i ustawy 

        
                                 mgr inż. arch. Marcin Łapa 

                                               upr. nr MPOIA/027/2009 
                              w specjalności architektonicznej  

   
                                 mgr inż. arch. Magdalena Grabek 


