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WSTĘP
I.

Przedmiot Zamówienia
Wymiana stolarki okiennej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakresach opisanych w przedmiarach robót, Specyfikacji Technicznej,

II.

Zakres Prac
1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:
1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty stolarskie,
3) roboty tynkarskie,
4) roboty malarskie,
5) wywóz materiałów wraz z utylizacją
2. Roboty w szczególności obejmować będą:
a) roboty rozbiórkowe: wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej z odzyskaniem
zewnętrznych parapetów oraz usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki
b) roboty stolarskie: montaż nowej stolarki okiennej, ponowny montaż zewnętrznych
parapetów,
c) roboty tynkarskie: uzupełnienie tynków,
d) roboty malarskie: szpachlowanie oraz malowanie obrabianych miejsc.

III.

Określenia Podstawowe
Określenia podane w niniejszym opisie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi normami.

IV.

Ogólne Wymagania Dotyczące Robót
1. Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem
obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz
z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót.
2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność
z dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty
powinny być wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót
objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.
3. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren
budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.
4. Zgodność robót ze ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń
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w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST.
Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji
określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne
z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wygrodzenia i utrzymania porządku na
placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie
wywozu materiałów z rozbiórek,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w umowną cenę przetargową.
6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami ,możliwością powstania pożaru.
7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budynków magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
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się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
8. Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, Inwestora
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych.
9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela
Zamawiającego.
10.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.).
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
11.

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
12.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z późn. zm.). Wykonawca
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
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wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela zamawiającego o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

V.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowanie i kontrolą
jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm:
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone
do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa
jakości. Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie
wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa
pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały dostarczone na budowę
bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone
do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów, których termin ważności lub
gwarancji upłynął. Wymagania związane z transportem, przechowywaniem, warunkami
dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z reżimami technicznymi i instrukcjami
producentów i dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych do wykonania
robót nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i ST.
Wykonawca robót powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego informacje
o źródle produkcji, zakupu materiałów przewidywanych do realizacji robót – właściwie
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. Wykonawca zapewni właściwe
składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
odpowiednie do robót. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione
z Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne
Przedstawicielowi Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji.
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym pod
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie
gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia
ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj
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robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
VI.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością:
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 jakości
wskazaniom zawartym w ST, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach
przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Sprzęt, będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach,
gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

VII. Wymagania dotyczące środków transportu i sprzętu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz
w terminie przewidzianym Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na polecenie Przedstawiciela
Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VIII. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność
z dokumentacją przetargową i wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,
dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów,
uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

IX.

Zgodność robót z dokumentacją przetargową i ST:
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część zamówienia,
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane
określone w przedmiarze i ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość realizowanego zadania, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

X.

Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

XI.

Opis działań związanych z kontrolą badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych:
Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty,
certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają
warunki uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż te, które są określone w Specyfikacji
Technicznej pod warunkiem, że materiały zamienne będą posiadały nie gorsze parametry
techniczne. Odbiór materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie
właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu
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przydatności do stosowania, a także czy materiały nie mają wad i uszkodzeń wynikłych
podczas transportu lub składowania. Do obowiązków wykonawcy należy gromadzenie
atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów określających kryteria
techniczne określone na podstawie Polskich Norm i na żądanie przedstawiciela
Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu
dokumentów Zamawiającemu.
XII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

a)

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 ulegają zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco, w trakcie
trwania robót, oceniając jakość wykonywanych robót.

b)

Odbiór końcowy.
Po wykonaniu całości robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość
przystąpienia do odbioru, który wyznacza termin komisyjnego odbioru.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
•
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne
wbudowanych materiałów budowlanych.
•
Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń.

Opracował:
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