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OPIS INWESTYCJI 

1. Wstęp 
Nazwa inwestycji:  DOPOSAŻENIE BUDYNKU KATEDRY POLOWEJ WP  

oraz BUDYNKÓW PRZYLEGŁYCH W ELEMENTY ZABEZPIECZENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO  

 
Adres:   Warszawa, ul. DŁUGA 13/15  

działka 12 w obrębie 5-02-08 
 
Inwestor :    STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY   
Adres:    Warszawa 

Al. Jerozolimskie 97 
 

Projektant :   ZESPÓŁ  USŁUG  PROJEKTOWYCH „RAB” 
Andrzej  i  Bogumiła  Rzepeccy 

 
Adres:    02 – 737 Warszawa ,  

ul. Niedźwiedzia  8D / 16 
 

2. Parametry  inwestycji 
 
Budynek nr 1: 
Kubatura       11 220,00 m³   
Powierzchnia użytkowa:          592,00 m² 
Budynek nr 1:3 
Kubatura         5 135,00 m³   
Powierzchnia użytkowa:       1 042,00 m² 
Ilość kondygnacji :   

naziemne   4 
podzimne   1 

 
3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest doposażenie budynku Katedry Polowej WP wraz budynkami przyległymi, 
zlokalizowanego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie działka 12 w obrębie 5-02-08, w elementy 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Zakres robót - określenie elementów przeznaczonych do demontażu, wymiany, wskazanie 
projektowanych elementów oraz robót do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do stanu 
wskazanego w programie inwestycji: 
● wykonanie zabezpieczeń p.poż 
● montaż nowej stolarki drzwiowej 
● montaż nowej stolarki okiennej 
● doposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
 
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne 
Zakres prac nie zmienia funkcji użytkowej a jedynie doposaża obiekt w elementy zabezpieczenia 
pożarowego oraz nie wnosi żadnych zmian w istniejące zagospodarowanie terenu działki.  

 
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
Budynek  Nr 1 zostanie dostosowany do stanu zgodnego z przepisami w n/w zakresie: 

1. schody stalowe ewakuacyjnej klatki schodowej zostaną zabezpieczone do klasy odporności 
ogniowej R60 ( malowanie  farbą  ognioochronną  lub  ognioodporną ),  

2. wyjścia z klatek schodowych na strych oraz inne otwory łączące klatki schodowe ze strychem 
(zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy) zostaną zamknięte drzwiami oraz innymi zamknięciami 
o klasie odporności ogniowej EI 30 Sm,  

3. schody na strych o konstrukcji drewnianej zostaną uodpornione do klasy NRO ( malowanie  farbą  
ognioochronna  lub  ognioodporną ),  

4. Podest prowadzący do części technicznej o konstrukcji drewnianej, zostanie uodporniony do 
klasy NRO ( malowanie  farbą ognioochronną lub ognioodporną) 
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5. okna na granicy stref pożarowych wskazane w części graficznej ekspertyzy zostaną wymienione 

na okna o klasie odporności ogniowej EI 60, 
6. na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym zostanie zainstalowane 

oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, 
7. budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany  w bramie 

wejściowej do obiektu, dostępnej od strony ul. Długiej. 
Budynek  Nr 13  zostanie dostosowany do stanu zgodnego z przepisami w n/w zakresie: 

1. istniejąca  rozdzielnia elektryczna pozostanie  bez  zmian – na  podstawie  Ekspertyzy  pkt. 22 
strona 21 uzyskano odstępstwo, 

2. w celu napowietrzenia klatki schodowej drzwi klatki schodowej oraz drzwi pasażu zostaną 
wyposażone w urządzenia sterujące umożliwiające ich automatyczne otwarcie w czasie pożaru, 

3. wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków. 
 
Wykaz wykorzystanych przepisów  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r.,  poz.191), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56 
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. poz.926). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).   
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 
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B-00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji: Doposażenie budynku Katedry Polowej WP oraz 
budynków przyległych w elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego przy ul. DŁUGIEJ 13/15 
w WARSZAWIE, działka 12 w obrębie 5-02-08. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą 
część dokumentów postępowania w sprawie zamówienia publicznego i należy je stosować przy 
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu w sprawie 
zamówienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
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. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 

Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz dokumentacją projektową i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
w postępowaniu. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót 
i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

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 wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się 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 rozważaną kwestię.  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub 
określania zakresu prac, kosztorys winien być czytany łącznie z całością dokumentacji.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie postępowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają 
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.  
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji  budynku. 
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we 
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.  
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Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta.  
„Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem 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), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 Zgodnie z umową, 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) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie 
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 
dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

3) projekt organizacji robót, 
4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
5) program zapewnienia jakości. 

1.5.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 
 - roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.  

1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
1.5.3.4.   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego, który będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
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transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
2.4. Wariantowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

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 użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, a który nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.  
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi instalacji,  
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru 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 przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

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, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Dziennik budowy (oryginał),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 
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 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej 
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 końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość zadania 
zawarta w umowie  z Zamawiającym.  
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

 - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
 - inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia,  
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, 
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu. 
 
10. Przepisy związane 
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 jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz. 

2164) , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn.zm.), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z późn. Zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389), 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany 
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238; 
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 
2013 r. poz. 926). 

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; 
z późn. zm.) 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  

 
B-01.00 

 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO PRZEPISÓW POŻAROWYCH 

(kody CPV: 
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien, 
45410000-4 Tynkowanie 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych) 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Doposażenie budynku Katedry Polowej WP oraz 
budynków przyległych w elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego przy ul. DŁUGIEJ 13/15 
w WARSZAWIE, działka 12 w obrębie 5-02-08. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 
- wykonanie zabezpieczeń p.poż., 
- montaż nowej stolarki drzwiowej, 
- montaż nowej stolarki okiennej, 
- doposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementów (okna i drzwi), 
- roboty wykończeniowe po demontażach i montażach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Budynek  Nr 1: 
a/ schody stalowe ewakuacyjnej klatki schodowej zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R60 
(malowanie  farbą  ognioochronną  lub  ognioodporną): 
 - podkład antykorozyjny zgodny z farbą, 

- farba ogniochronna wg wybranego producenta systemu, 
- powłoka ochronna wg wybranego producenta systemu: 

Podstawowe parametry farby: 
- kolor biały,  
- gęstość g/cm3 1,30 ± 0,05;  
- lepkość wg Brookfielda, mPa*s 55 000 ± 20%;  
- zawartość części stałych 68%.  
Metody aplikacji - natrysk hydrodynamiczny, pędzel lub  wałek.  
Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 
b/ wyjścia z klatek schodowych na strych oraz inne otwory łączące klatki schodowe ze strychem - 
zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 Sm; dymoszczelnymi, podziały oraz zdobinia 
zgodne z ornamentacją drzwi istniejących, okucia – mosiężne, 
c/ schody na strych o konstrukcji drewnianej zostaną uodpornione do klasy NRO ( malowanie  farbą  
ognioochronna  lub  ognioodporną )- farba ogniochronna o podstawowych patarmetrach:  
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- lakier bezbarwny,  
- matowy,  
- gęstość g/cm 3 – 0,96- 1,01,  
- zawartość substancji lotnych  ≤ 40,   
- stopień rozlewności – 1, odporność na działanie wody,  
- ścieralność – kg/µm ≥ 0,5,  
- twardość – czas tłumienia wahadła Persoza, s 221-10.  
d/ podest prowadzący do części technicznej o konstrukcji drewnianej, zostanie uodporniony do klasy 
NRO (malowanie  farbą ognioochronną lub ognioodporną) o parametrach:  
- lakier bezbarwny,  
- matowy,  
- gęstość g/cm 3 – 0,96- 1,01,  
- zawartość substancji lotnych  ≤ 40,  
- stopień rozlewności – 1,  
- odporność na działanie wody,  
- ścieralność – kg/µm ≥ 0,5,  
- twardość – czas tłumienia wahadła Persoza, s 221-10. 
e/ okna na granicy stref pożarowych wskazane w części graficznej ekspertyzy - wymienione na okna 
o klasie odporności ogniowej EI 60; podziały oraz zdobinia zgodne z ornamentacją okien istniejących, 
okucia – mosiężne, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/ m2 *K 
2.3. Budynek  Nr 13 : 
w celu napowietrzenia klatki schodowej drzwi klatki schodowej oraz drzwi pasażu zostaną wyposażone 
w urządzenia sterujące umożliwiające ich automatyczne otwarcie w czasie pożaru. 
2.4. Montaż gaśnic wg projektu „rozmieszczenia gaśnic” 
Gaśnice GP-6xABC. 
2.4. Pianka montażowa PU ognioodporna – do montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót z zakresu ujetego w pkt. 1.3 należy stosować: 
 - elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 

- szczotki stalowe, pędzle lub aparaty natryskowe. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót : 
a/ Schody stalowe ewakuacyjnej klatki schodowej - malowanie  farbą  ognioochronną  lub  ognioodporną: 
 Podłoże powinno być oczyszczone, powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, 
odtłuszczona i oczyszczona z różnych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu należy nanieść podkład 
antykorozyjny. Podkład nanosić nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu powłoki, podkład powinien być 
zgodny z farbą ogniochronną. Farbą ogniochronną aplikować, wałkiem pędzlem lub natryskiem 
hydrodynamicznym. 
Grubość warstwy odpowiednio do wymaganej klasy R 60, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Po wyschnięciu farby ogniochronnej malować powłoką ochronną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 
b/ Wyjścia z klatek schodowych na strych oraz inne otwory łączące klatki schodowe ze strychem  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanych ościeży.  
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W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić 
i oczyścić. 
Mocowanie stolarki przy pomocy kołków rozporowych lub innych okuć o wymiarach i liczbie odpowiednich 
dla każdego przypadku.  
Sposób łączenia ościeżnicy z murem w zależności od materiału będzie spełniać wymagania 
obowiązujących norm oraz wytyczne producentów. 
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Ościeżnice i obramowania oraz ich montowanie nalezy dopasować do rodzaju ścian i wyglądu drzwi 
istniejących. 
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
c/ schody na strych o konstrukcji drewnianej - malowanie  farbą  ognioochronna  lub  ognioodporną: 
Podłoże powinno być oczyszczone, powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, 
odtłuszczona i oczyszczona z różnych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy malować 
farbą ogniochronną. Farbę nanosić pędzlem lub wałkiem. Po malowaniu przewietrzyć pomieszczeni do 
całkowitego zaniku zapachu.  
Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 
d/ podest prowadzący do części technicznej o konstrukcji drewnianej - malowanie  farbą ognioochronną 
lub ognioodporną  
Podłoże powinno być oczyszczone, powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, 
odtłuszczona i oczyszczona z różnych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy malować 
farbą ogniochronną. Farbę nanosić pędzlem lub wałkiem. Po malowaniu przewietrzyć pomieszczeni do 
całkowitego zaniku zapachu.  
Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 
e/ okna wymienione na okna o klasie odporności ogniowej EI 60 – monaż należy wykonać analogicznie 
do montażu drzwi. 
f/ gaśnice należy zamontować przy pomocy kołków w miejscach zaznaczonych na rysunkach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 
 dla, tynków, ścian, stolarki, posadzek - m2 (metr kwadratowy), 
 dla murów, elementów żelbetowych, gruzu do wywozu – m3 (metr sześcienny) 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót, na które należy sporządzić protokół oraz 
dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane  
Normy: 
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – terminologia 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
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PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna 

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

PN-EN 1192:2001  Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 

badań. 
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 

i metody badań. 
PN-EN 1279-5:2006 Szkło budowlane – szyby zespolone 
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów 

i pojemności. Cz.2: Pudełka 
PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz 

na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania 
pary wodnej (przepuszczalności) 

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz 
na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja  

PN-EN-ISO 2409:2008  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków. 
PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Przepisy: 
1/ Rozporządzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U 
z dn. 29.III.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa przy robotach 
rozbiórkowych; 
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129, 
poz. 844), w sprawie ogólnych przepisów BHP; 
3/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca1972 r. 
(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano – montażowych i rozbiórkowych; 
4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych; 
5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120 
poz.1126), w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; 
7/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., Nr 
71 poz.649), w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest  
8/  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
9/  Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. 
z późniejszymi zmianami. 
10/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczeństwo, sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, 
projektowanie, badania. 

 


