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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pod nazwą: Docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O.  
w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują  

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych  
a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót stolarskich: 
 

 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 
 Wymiana drzwi do kotłowni 

  
  Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w opracowaniu Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły 
podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - 
termomodernizacja. 

1.4. Określenia podstawowe. 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

 Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w: Projekt budowlany 
docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O.  
w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

  Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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  Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne do budynku - drewniane z przeszkleniem górnym spełniającewymogi 
cieplno – wilgotnościowe U=1,50 W/m2K 

Drzwi do kotłowni - stalowe EI30 (spełniające wymagania warunki p.poż) 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

  Patrz ST-II-0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

  Patrz ST-II-0 „Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje negatywnych skutków dla wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt nie może 
stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska. Powinien być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
 Do transportu materiałów budowlanych z rozbiórki oraz do wbudowania należy zastosować 
urządzenia i sprzęt, które nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska.  
Elementy stolarki drzwiowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie, przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 Na środkach transportu przewożone materiały i wyroby budowlane powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratą stateczności i układane zgodnie z 
warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. 

 Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Montaż drzwi : Po demontażu starych skrzydeł i ościeżnic należy zamocować nowe 
drzwi spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą 
stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej 
powierzchni  futryn wkrętami. Ilość łączników – co najmniej 2 na  jeden metr 
obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych 
szybkiego montażu. Śruby stalowe z dyblami stalowymi rozprężnymi stanowiącymi 
jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śruby mocującej. 
Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy 
ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu 
odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. 
Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. Po 
wykonaniu renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie 
uchylania i otwierania skrzydeł skrzydeł.  
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6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Częściowy odbiór robót 

Po wykonaniu wydzielonych części robót, ulegających zakryciu lub podlegających zanikowi, 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do ich odbioru, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
W przypadku, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami, to powinny być odebrane 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru 
zarządza usunięcie wad lub rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru 
dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez 
Zamawiającego w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

- dokumentację projektową; 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
- dziennik budowy i książkę obmiaru; 
- świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne. 
- Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

- W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

- Gdy Komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów i robót należy sprawdzić: 

- zgodność kształtów i wymiarów odtwarzanych elementów stolarki drzwiowej; 
- jakość materiałów, w tym: oszklenia i materiałów wykończeniowych; 

- prawidłowość wykonania, z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, w tym 
okuć;  

- sprawność działania skrzydeł, funkcjonowania okuć (zamykających, łączących, 
zabezpieczających);  

- prawidłowość osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych;  
- stałość skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów 

zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 
otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać). 
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6.3. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych; 
- protokółu odbioru końcowego robót;  
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego robót (jeżeli wady były zgłoszone);  
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad;  
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

6.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest:  
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic,  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1.  Dokumentacja projektowa. 

Projekt budowlany docieplenia budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła 
C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja. 

 

9.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).   

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 

Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 
 Zalecane normy: Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 


