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                  SPIS TREŚCI

                 I.     WYMAGANIA OGÓLNE   
1. Przedmiot specyfikacji technicznej   
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
3. Materiały 
4. Sprzęt 
5. Transport 
6. Wykonanie robót 
7. Kontrola jakości robót 
8. Obmiar robót 
9. Odbiór robót 
10. Podstawa płatności
11. Przepisy związane z realizacją robót  

                     
    II.   ZAKRES ROBÓT -  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
           CPV 45453000-7

                        2.1 Wykonanie wypraw tynkarskich w obrębie cokołu, z zaprawy szpachlowej 
                              z dodatkiem mikrowłókien 

      1.  Przedmiot opracowania
      2.  Zakres stosowania opracowania
      3.  Opis robót
      4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
      5.  Sprzęt 
      6.  Transport 
      7.  Zakres robót przewidzianych do wykonania 
      8.  Kontrola jakości robót 

9.  Rozliczenie robót 
10. Przepisy związane z realizacją robót

2.2  Roboty renowacyjne stolarki okiennej i drzwiowej, 
      1.  Przedmiot opracowania
      2.  Zakres stosowania opracowania
      3.  Opis robót
      4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
      5.  Sprzęt 
      6.  Transport 
      7.  Zakres robót przewidzianych do wykonania 
      8.  Kontrola jakości robót 
      9.  Rozliczenie robót 

10. Przepisy związane z realizacją robót

2.3 Roboty malarskie  - malowanie elewacji, 
    oczyszczenie i zabezpieczenie   elementów elewacji z piaskowca, 
    elementy wykończeniowe elewacji, wykonanie i montaż szyldu
      1.  Przedmiot opracowania
      2.  Zakres stosowania opracowania
      3.  Opis robót
      4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
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      5.  Sprzęt 
      6.  Transport 
      7.  Zakres robót przewidzianych do wykonania 
      8.  Kontrola jakości robót 
      9.  Rozliczenie robót 

10. Przepisy związane z realizacją robót

                       2.4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna 
                             - wymiana drzwi zewnętrznych Rynek - Ratusz 24 

      1.  Przedmiot opracowania
      2.  Zakres stosowania opracowania
      3.  Opis robót
      4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
      5.  Sprzęt 
      6.  Transport 
      7.  Zakres robót przewidzianych do wykonania 
      8.  Kontrola jakości robót 
      9.  Rozliczenie robót 
      10. Przepisy związane z realizacją robót 

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1.   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są, wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem elewacji kamienic  - Rynek -
Ratusz  24-27,  do  wysokości  pierwszego  gzymsu  elewacji,  polegającym na  odtworzeniu
kolorystyki wg projektu  znajdującego się w siedzibie Zamawiającego. 

     

2.    Ogólne wymagania dotyczące robót.
        Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty zakwalifikowano jako 
        Roboty remontowe i renowacyjne  - kod CPV 45453000-7 i podzielono na 4  grup robót:

- Przygotowani powierzchni cokołów  oraz wykonanie wypraw  tynkarskich   z zaprawy
szpachlowej z dodatkiem mikrowłókien.  

- Malowanie  stolarki  okiennej  oraz  drzwiowej  zewnętrznej  wraz  z  przygotowaniem
powierzchni.   

-    Malowanie elewacji kamienic,  (do pierwszego gzymsu),  farbami krzemianowymi  
                (odtworzenie kolorystyki) wraz z przygotowaniem podłoża oraz renowacją 
                elementów z   piaskowca,    elementy wykończeniowe elewacji  w tym  wykonanie 
                i montaż zewnętrznego szyldu reklamowego "Ośrodek Kultury i Sztuki"  
                 (wg załączonych rysunków 1-3)
           -    Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych 1,0 x 2,46 m, z naświetlem łukowym  
                (na wzór istniejących) w kamienicy nr 24 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP,   
         ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

       2.1   Przekazanie terenu budowy. 
        Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy oraz  przekaże egzemplarz  DP i ST.
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       2.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP].
        DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy,  a  wymagania wyszczególnione  w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
        Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

  Wielkości  określone  w  DP  i  ST  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 dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3  Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zorganizowania  placu  budowy  w  taki  sposób,  aby  zostały  zachowane  niezbędne  warunki
prowadzenia i organizacji robót. Plac budowy powinien być wyposażony co najmniej w:
 Odgrodzenie miejsca prowadzenia prac,
 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów 
 Zorganizowanie  pomieszczeń  tymczasowych   na  przebieralnie  i  jadalnie,  urządzenia

sanitarne, magazyny i pomieszczenie biurowe.
        Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać 
       następujące  grupy potrzeb:

a)  wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposażenie go w instalacje.
b)  wykonanie tymczasowych obiektów socjalno-bytowych i biur oraz magazynów   
     zamkniętych,
c) wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy.

        Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i jego    
zapleczu oraz interesów osób trzecich i ochrony środowiska. Plac budowy musi spełniać warunki
dotyczące organizacji ruchu, powinien być oświetlony a w jego otoczeniu należy zabezpieczyć
bezpieczeństwo  osób  postronnych  (trzecich),  mogących  znaleźć  się  w  zasięgu  prac
budowlanych. 
        Z przygotowaniem placu budowy wiąże się obowiązek prawny umieszczenia przy wejściu
na budowę tablicy informacyjnej, która musi zawierać następujące dane:

● nazwę budowy i adres,
● nazwę Inwestora 
● nazwę przedsiębiorstwa wykonującego budowę
● nazwisko,  imię  i  adres  zamieszkania:  projektanta,  kierownika  budowy i    inspektora

nadzoru,
● numery telefonów alarmowych

Koszt  zabezpieczenia terenu  budowy nie  podlega  odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest
włączony w cenę umowną
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      2.4   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 wykonania robót remontowych Wykonawca będzie:
                a) utrzymywać teren budowy w stanie należytego porządku.
                b) 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.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
      Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

       2.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
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.

      2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i  pod jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.,  a  w  przypadku prac  w  ścisłej  strefie
ochrony  konserwatorskiej  również  obiekty  dziedzictwa  kulturowego.  Wykonawca  zapewni
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem i  zniszczeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora nadzoru (lub służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw. 

       2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
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 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.

3. Materiały
     Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów  
     krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
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     stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji oraz   
     odpowiednich rozporządzeń.

Wszystkie wyroby budowlane, sprzęt użytkowany podczas budowy a także zasady organizacji,
wykonania, kontroli jakości i odbioru poszczególnych robót budowlanych, zasady transportu i
składowania  materiałów  budowlanych,  zasady  p.poż,  BHP na  placu  budowy  itd.  powinny
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm państwowych,  branżowych  i  zakładowych  wraz  z
innymi normami związanymi, aprobat, atestów, dopuszczeń instrukcji, wytycznych i świadectw,
wydanych przez właściwe jednostki,  producentów lub inne,  posiadać znak „B”, jeśli wymaga
tego.  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  każdorazowo  sprawdzić  ważność  i  aktualność
dokumentów, wymienionych w poprzednim akapicie.

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
       Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje,  dotyczące
zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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 i niezapłaceniem.

3.2 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
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3 Wariantowe stosowanie materiałów.
        Ponieważ DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonania  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.

4. 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 ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora 
      i Inspektora nadzoru.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie  
      robót, zgodnie z  zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
      przewidzianym   umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  
      robót, ma być  utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
      ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy   
      Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do   
      użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport.
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
 wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

       Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
        spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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6. Wykonanie robót.
                Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w  
        pkt. 1 jest prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi 
        wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru 
        inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność 
        z DP, ST   oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].  
        Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 
        zostaną 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, DP, 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.

7. Kontrola jakości robót
7.1   Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  i  stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
Inspektor nadzoru może ustalić minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

7.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe,
albo 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 ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wskazujący,  że  zapewniono  zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, AT oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r.

2. posiadają deklarację zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.

           W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane, każda ich partia   
           dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
           jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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   7.4 Dokumenty budowy  
 Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 

            robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do 
           dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem 
            załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
 Pozostałe dokumenty budowy

            Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 Wszystkie dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy i powinny 
             być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
             Zamawiającego.

8. Obmiar robót.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

9. Odbiór robót
9.1 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty budowlane,  w zależności  od ustaleń zawartych  w umowie,  podlegają  następującym
odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być 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  i  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  przeprowadza  się  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3 Odbiór częściowy
Odbiór  tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
9.4.1  Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej

      ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości.
      Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca   
      wpisem do dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach 
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      umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i   
      przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.2
      Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności   
      Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z   
      realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
      odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.

            9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą
2. Dokumenty uzupełniające i zamienne
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale)
5. Wyniki pomiarów kontrolnych
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST
           Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 
           energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
           właścicielom urządzeń.
           Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione 
           wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi
           ich wykonanie.

10. Podstawa płatności
        Dla robót wycenionych ryczałtowo,  podstawą płatności jest wartość podana przez   
        Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
        Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
        wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
        roboty w ST i DP.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót muszą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na

teren budowy
 wartość pracy sprzętu z narzutami
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
 podatki obliczone zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  ale z  wyłączeniem podatku

VAT.
        Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w 
        dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

      11.  Przepisy związane z realizacją robót 
       W ST przyjęto określenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami   prawnymi oraz innymi    
       obowiązującymi przepisami. Ponadto w opracowaniu przyjęto  następujące skróty i oznaczenia:
       PN   Polska Norma
       BN  Norma Branżowa
       AT  Aprobata techniczna
       AH  Atest higieniczny
       ITB  Instytut Techniki budowlanej
       PZH  Państwowy Zakład Higieny
       JC  Jednostka certyfikująca, akredytowana przez Polskie 
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       Centrum Badań i Certyfikacji
       Certyfikat „B”Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że  zapewniono zgodność z kryteriami  
                               technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz    
                               właściwych przepisów i dokumentów  technicznych zgodnie z [1], według wykazu [7]
        DZ  Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską  Normą lub z   aprobatą techniczną zgodnie z 
                               [1], wg wykazu  [7]
        OZ  Oświadczenie o zgodności wyrobu z odpowiednią dokumentacją  techniczną, z przepisami, Polskimi  
                                 Normami i aprobatami  technicznymi w celu dopuszczenia do jednostkowego stosowania 

     w budownictwie zgodnie z [1]
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami 

                             z dnia 27 marca 2003r.(tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r 

                        w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 
                        130, poz. 1389);

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
                        1998r.w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
                        oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i        
                        powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
                        z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
                        jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679):

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
                        z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
                        mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
                        wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
                       (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 
                       późniejszymi zmianami);

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu  
                       wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów   importowanych do Polski po raz pierwszy, 
                       mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
                       podlegających  obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
                       oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez  producenta 
                       deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53);

[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3kwietnia 
                       2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
                       dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi zmianami);

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999r. w sprawie 
                       wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 80 
                        poz. 911 z późniejszymi zmianami);

[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. 
                       w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 
                       bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15marca 
                       2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 
                       dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[12] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
                       Warszawa 1989r, wydawnictwo Arkady.

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
                        (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

[14] Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 48, poz. 401).
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 II.  ZAKRES ROBÓT - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE    
       CPV 45453000-7

    
                          2.1 Wykonanie wypraw tynkarskich  w obrębie cokołu, z zaprawy szpachlowej
                               z dodatkiem mikrowłókien 
1. Przedmiot opracowania. 
    Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami 
    budowlanymi w zakresie wykonania wypraw tynkarskich cokołów  elewacji 
    wraz z uzupełnieniem  ubytków  i wykonaniem reperacji tynku, w kamienicach: 
    Rynek - Ratusz 24-27 we Wrocławiu. 

2. Zakres stosowania opracowania. 
    Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót remontowych dla obiektu    
    wymienionego w pkt. 1. 
    Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi,    
    obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
    przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1

3. Opis robót 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:
       Wykonania wypraw tynkarskich cokołów  elewacji, w kamienicach: 
        Rynek - Ratusz 24-27 we Wrocławiu, w tym   przygotowanie powierzchni wzmocnienie   
        powierzchniowe tynków  oraz   wykonanie wypraw tynkarskich  z zaprawy  szpachlowej z   
        dodatkiem mikrowłókien,  do renowacji fasad do 4 mm z siatką zbrojeniową. 

4. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót
    - wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy
       technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie
       warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie   
       oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót
5. Sprzęt
       Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
       pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
       użytkowania. 
6. Transport
       Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne techniczne
       środki transportu.
       Przewóz odpadów na składowisko może się odbywać tylko wyspecjalizowanym transportem.

7. Zakres robót przewidzianych do wykonania:
     -  roboty przygotowawcze związane z organizacją robót.   
     - skucie tynku w obrębie cokołu 
     -  przygotowanie powierzchni ścian  poprzez   wykonanie reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń ,  
        uzupełnieniem ubytków, 
     -  wzmocnienie powierzchniowe tynków  preparatami np. KEIM Spezial-Fixactiv 
         lub równoważnym, 
      - wykonanie wypraw tynkarskich, w obrębie cokołów,  z zaprawy szpachlowej z dodatkiem 
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        mikrowłókien,  do renowacji fasad gr. do 4 mm, wykonywane sposobem ręcznym (z zatopioną
       siatką zbrojeniową). 

8. Kontrola i odbiór robót
    Roboty podlegają odbiorowi częściowemu, który zostanie dokonany na podstawie oceny
    wizualnej terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
    zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów.

9. Rozliczenie robót
    Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

10.  Normy i przepisy.
              PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych.
              PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
              PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
              PN-B-30020:1999 Wapno.
              PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
              PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
              PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
              PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) 
              Normy dotyczące  systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia  jakości. 
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2.2  Roboty renowacyjne stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

1. Przedmiot opracowania. 
    Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami 
    budowlanymi w zakresie wykonania robót i renowacyjnych okna oraz drzwi wejściowych w  
    kamienicach:    Rynek - Ratusz 24-27 we Wrocławiu.

2. Zakres stosowania opracowania. 
    Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót remontowych dla obiektu    
    wymienionego w pkt. 1. 
    Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi,    
    obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
    przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1

3. Opis robót 
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: jednostronne oczyszczenie stolarki drewnianej
     z łuszczącej   się farby,  dwukrotne szpachlowanie, pomalowanie lakierobejcą. 
 
4. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót
    - wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy
       technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie
       warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie   
       oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót

5. Sprzęt
       Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
       pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
       użytkowania. 

6. Transport
       Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne techniczne
       środki transportu.
       Przewóz odpadów na składowisko może się odbywać tylko wyspecjalizowanym transportem.

7. Zakres robót przewidzianych do wykonania:
      Malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki okiennej i drzwiowej,  ościeżnice łącznie
      z ćwierćwałkami, w tym: 
                         - oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby, 
                         - dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym, 
                         - pomalowanie lakierobejcą miejsc szpachlowanych, 
                         - pomalowanie dwukrotne lakierobejcą stolarki. 
        
8. Kontrola i odbiór robót
    Roboty podlegają odbiorowi częściowemu, który zostanie dokonany na podstawie oceny
    wizualnej terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
    zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów.
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9. Rozliczenie robót
    Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

10.  Normy i przepisy.
PN-88/B-10085/A2:1997 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.

                PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
                PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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                         2.3 Malowanie elewacji - odtworzenie kolorystyki farbami krzemianowymi,
renowacja  elementów  elewacji  z  piaskowca,  elementy  wykończeniowe
elewacji w tym wykonanie i montaż zewnętrznego szyldu reklamowego
"Ośrodek Kultury i Sztuki"  (wg załączonych rysunków 1-3)

1. Przedmiot opracowania. 
     Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych 
     z  odtworzeniem kolorystyki elewacji kamienic (do pierwszego gzymsu) oraz renowacja  
     elementów z piaskowca, elementy wykończeniowe elewacji: Rynek - Ratusz 24-27  
     we Wrocławiu.

2. Zakres stosowania opracowania. 
    Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót remontowych dla obiektu    
    wymienionego w pkt. 1. 
    Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi,    
    obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
    przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1

3. Opis robót 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują malowanie elewacji wraz z 
      przygotowaniem powierzchni pod malowanie oraz renowację istniejących elementów z 
      piaskowca, naprawą obróbek gzymsów, wymianę podokienników, wykonanie i montaż
      zewnętrznego szyldu reklamowego "Ośrodek Kultury i Sztuki"  
      (wg załączonych rysunków nr 1-3).
 
4. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót
    - wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy
       technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie
       warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie   
       oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót.

5. Sprzęt
       Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
       pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
       użytkowania. 

6. Transport
       Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne techniczne
       środki transportu.
       Przewóz odpadów na składowisko może się odbywać tylko wyspecjalizowanym transportem.

7. Zakres robót przewidzianych do wykonania:
        -    roboty przygotowawcze związane z organizacją robót. 
        -    zdemontowanie  na czas remontu szyldów,  reklam itp. z zabezpieczeniem 
              i zmagazynowaniem
        -    wymiana podokienników: wykucie istniejących podokienników, uzupełnienie z 
              ukształtowaniem spadków podparapetowych z zaprawy cementowej, obsadzenie 
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                  nowych  podokienników kamiennych imitujących piaskowiec cokołowy, na zaprawie
                  klejowej mrozoodpornej, 
            -    zmycie powierzchni elewacji  agregatem wysokociśnieniowym,   
            -    przygotowanie powierzchni ścian  poprzez   wykonanie reperacji pęknięć, rys, 
                  uszkodzeń uzupełnieniem ubytków, 
            -    wzmocnienie powierzchniowe tynków  preparatami np. KEIM Spezial-Fixactiv 
                  lub równoważnym,  
            -     gruntowanie powierzchni ścian i cokołu pod malowanie,  impregnatem siloxanowym 
                   np. KEIM Silangrund   lub równoważnym, pod malowanie farbami krzemianowymi, 
            -     malowanie dwukrotne  elewacji  farbami krzemianowymi 
                   np. KEIM Granital lub równoważnymi, odtwarzając istniejącą kolorystykę - 
                   (gzyms i opaski - np. KEIM 9136 i 926, ściany - np. KEIM 9367 i 924),  
             -    malowanie dwukrotne tynków cokołowych farbami krzemianowymi laserunkowymi 
                   np. KEIM Restauro-Lasur + KEIM Restauro-Fixativ lub równoważnymi, odtwarzając 
                   istniejącą kolorystykę (Laserunkowa imitacja piaskowca), 
             -    wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec oraz zmycie 
                   roztworami z detergentów,  
             -     zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną 
                   (dezynfekcja), 
             -     uzupełnienie ubytków - flekowanie powierzchni piaskowca, 
             -     hydrofobizacja powierzchniowa kamienia np. preparatem Funkosil SNL , 
             -     naprawa obróbek gzymsów, 
             -     malowanie w kolorze czarnym rur kanalizacyjnych, 
             -     montaż szyldów, reklam itp. tablic. (uprzednio zdemontowanych). 
             -     wykonanie i montaż nowego zewnętrznego szyldu reklamowego
                   "Ośrodek Kultury i Sztuki"   (wg załączonych rysunków nr 1-3).

8. Kontrola i odbiór robót
    Roboty podlegają odbiorowi częściowemu, który zostanie dokonany na podstawie oceny
    wizualnej terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
    zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów.

9. Rozliczenie robót
    Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

10.  Normy i przepisy.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy

       powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
       PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
       ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
       PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
       PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
       Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
        Arkady, Warszawa 1990r.
       Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
        wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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2.6  Stolarka drzwiowa zewnętrzna  
1. Przedmiot opracowania. 
    Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami 
    budowlanymi w zakresie wykonania w zakresie wymiany kompletnych drzwi zewnętrznych z     
    naświetlem łukowym, z drewna dębowego, wym. 1,0 x 2,46 m - elewacja wschodnia - 
    (na wzór istniejących), Rynek -  Ratusz 24, Wrocław. 

2. Zakres stosowania opracowania. 
    Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót remontowych dla obiektu    
    wymienionego w pkt. 1. 
    Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi,    
    obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
    przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1

3. Opis robót 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wymianę kompletnych drzwi zewnętrznych z
    naświetlem łukowym, z drewna dębowego, wym. 1,0 x 2,46 m - elewacja wschodnia - 
    (na wzór istniejących), Rynek -  Ratusz 24, Wrocław.

4. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót
    - wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy
       technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie
       warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie   
       oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót
    - Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót
       murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami
       producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości
      od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
    - Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników
      zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.
    - Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką
       poliuretanową
   - W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się
      do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.

5. Sprzęt
       Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
       pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
       użytkowania. 
6. Transport
       Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne techniczne
       środki transportu.
       Przewóz odpadów na składowisko może się odbywać tylko wyspecjalizowanym transportem
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7. Zakres robót przewidzianych do wykonania:
     -  demontaż skrzydła  drzwiowego  i wykucie ościeżnicy,  
     -  obsadzenie narożnika z kątownika stalowego 40x40x5 mm zabezpieczonego antykorozyjnie
         i pomalowanego farbą chlorokauczukową, - zabezpieczające krawędzie ościeży otworu   
         drzwiowego
     -  dostawa i montaż kompletnych drzwi  zewnętrznych z     
        naświetlem łukowym, z drewna dębowego, wym. 1,0 x 2,46 m (na wzór istniejących), 
      - wykonanie  wszelkich ewentualnych napraw po obsadzeniu ościeżnicy.  
  
8. Kontrola i odbiór robót
    Roboty podlegają odbiorowi częściowemu, który zostanie dokonany na podstawie oceny
    wizualnej terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
    zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów.
    Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być   
    większe iż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy
    największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być
     większy niż 2 mm.

9. Rozliczenie robót
    Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

10.  Normy i przepisy.
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".
PN-ISO 8930:1997 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnętrzne
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego
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