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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zadania. 

Wykonanie otworów drzwiowych w korytarzu parteru budynku  

 w zabytkowym budynku Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

 

 Osadzenie belek stalowych – wykonanie nadproży 

 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych 

 Zamurowanie otworów w ścianach działowych 

 Wykonanie ścianki gipsowo kartonowej wygłuszającej 

 Wykonanie i osadzenie ościeżnic z dwoma kompletami skrzydeł 

drzwiowych 

 Roboty tynkarskie 

 Roboty malarskie 

 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 

wykonawcy teren budowy, przekaże dziennik budowy oraz zapewni 

nadzór inwestorski.  

1.3.2. Zabezpieczenia terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające miejsce pracy, w 

tym: stałe i czasowe wygrodzenia, folie ochronne itp.  
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W szczególności zobowiązuje się wykonawcę do:  

- wygrodzenia miejsca pracy i utrzymania porządku na placu budowy, 

w tym właściwe zabezpieczenie mienia inwestora,  

- właściwego składowania dostarczonych urządzeń,  

- zapewnienia ochrony pożarowej 

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ 

na budowie 

- Właściwego gromadzenia odpadów, umieszczanie w pojemnikach, 

segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 

przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w umowną cenę przetargową.  

1.4. Potencjał kadrowy 

 Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio 

wykwalifikowany personel: 

 - Kierownik budowy musi posiadać  stosowne kwalifikacje oraz 

uprawnienia o których mowa w art. 37a,37c, 37d ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami i być dostępny podczas realizacji kontraktu. 

1.4. Roboty ogólno budowlane: 

 Osadzenie belek stalowych – wykonanie nadproży 

 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych 

 Zamurowanie otworów w ścianach działowych 

 Wykonanie ścianki gipsowo kartonowej wygłuszającej 
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 Wykonanie i osadzenie ościeżnic z dwoma kompletami skrzydeł 

drzwiowych, okleina mikrofleks w kolorze orzech ciemny.  

 Komplet skrzydeł składa się ze  : 

skrzydła wewnętrznego  

- o konstrukcji drewnianej, wypełnionej wkładem z płyty wiórowej, 

   oraz wielowarstwowym wkładem wygłuszającym     

(dźwiękochłonność 42 dB) ,  

-  z doszczelniającym progiem opadającym,  

- 1 zamek, klamka stare złoto, 

- ościeżnicy z klejonego warstwowo drewna.  

           skrzydła zewnętrznego 

- o konstrukcji drewnianej wypełnionej wkładem z płyty wiórowej, 

 - tapicerką wygłuszającą od strony wewnętrznej  

- 1 zamek, klamka stare złoto, 

- ościeżnicy z klejonego warstwowo drewna.  

 

 Roboty tynkarskie 

 Roboty malarskie 

Powinny być wykonane wg obowiązujących norm i sztuki budowlanej, 

obowiązujących przepisów BHP i  P. poż. oraz z zaleceniami 

Inspektora Nadzoru i  Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Ościeżnice wykonane i osadzone powinny być w taki sposób by była 

możliwość korekty ościeżnicy w trakcie realizacji następnego etapu 

remontu t j wykonane nowej posadzki w przedmiotowych 

pomieszczeniach. 
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1.5. Dokumentacja budowy. 

Do podstawowej dokumentacji budowy należą: 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów robót (częściowe i końcowy), 

- certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

urządzeń i materiałów. 

Do pozostałej dokumentacji budowy należą: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja pisemna na budowie. 

Dokumenty budowy prowadzone będą przez wykonawcę i 

przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy muszą być stale dostępne inspektorowi 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającemu oraz 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

2. Odbiór robót 

2.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). 
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2.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ich 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu pisemnym przedstawiciela zamawiającego 

(inspektora nadzoru). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inspektor nadzoru) 

oceniając jakość i ilość robót ulegających zakryciu lub zanikających w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem i oraz 

uprzednimi ustaleniami. 

2.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót. Odbiór końcowy robót polega 

na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela 

zamawiającego (inspektora nadzoru). Wykonawca wraz z wpisem do 

dziennika budowy przedłoży komplet dokumentów w tym: 

 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 



 

 7 

 karty gwarancyjne. 

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru 

robót. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie wyznaczonym w umowie. 

Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiającego komisja w obecności 

przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru) i wykonawcy – 

sporządzając “Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez wykonawcę”. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych 

robót, robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może 

przerwać swoje czynności i wyznaczyć nowy termin odbioru końcowego.  


