
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

        TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU KGP PRZY 
ul. DOMANIEWSKIEJ 36/38 w WARSZAWIE

PROJEKT MODERNIZACJI WNĘTRZ HOLU GŁÓWNEGO w BUDYNKU KGP 
PRZY ul. DOMANIEWSKIEJ 36/38 w WARSZAWIE – WNĘTRZA.

PROJEKT MODERNIZACJI WNĘTRZ HOLU GŁÓWNEGO w BUDYNKU KGP 
PRZY ul. DOMANIEWSKIEJ 36/38 w WARSZAWIE – INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE.

          Zamawiający:   KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
                                    Warszawa, ul. Puławska 148/150

          Opracował:       Biuro Inżynierskie Kosela
                                    Warszawa, ul. Dembego  24m4

                                                       Warszawa, sierpień 2007
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1 CZĘŚC OGÓLNA
1.1 Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
dla następujących projektów:
- Przebudowa wejścia głównego budynku KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 
  w Warszawie
- Projekt modernizacji wnętrz holu głównego budynku KGP przy ul. Domaniewskiej
  36/38 w Warszawie – wnętrza.
- Projekt modernizacji wnętrz holu głównego budynku KGP przy ul. Domaniewskiej 
  36/38 w Warszawie – instalacje elektryczne.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót objętych wymienionymi wyżej projektami i zlecone do wykonania.
Są to następujące rodzaje robót:
- rozbiórkowe
- ziemne
- drogowe
- wyburzeniowe
- murowe
- posadzkarskie
- montażowe
- stolarskie
- malarskie
- instalacyjne elektryczne
- instalacyjne hydrauliczne.
Specyfikacja techniczna stanowić będzie dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu, realizacji i odbiorze robót.
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności 
niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zlecenia, również tych nie 
wymienionych powyżej a niezbędnych dla pełnej realizacji zadania.

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlano-remontowymi należą:
- zabezpieczenie terenu objętego przebudową wejścia do budynku przed dostępem 
osób nieuprawnionych do wstępu na ten teren. Wielkość wygrodzonego obszaru musi 
być uzgodniona z właścicielem terenu.
- oznakowanie zajętego terenu przez trwałe umieszczenie tablic ostrzegawczych
 oraz tablicy informacyjnej budowy.
Do robót tymczasowych należą:
- wykonanie zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych 
  i sprzętu.
- wydzielenie dróg transportu materiałów i sprzętu.
- wydzielenie miejsca składowania materiałów i odpadów.
- wyznaczenie dróg komunikacyjnych na terenie budowy i wokół budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje obszar podlegający przebudowie przed wejściem głównym do 
budynku KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 oraz hol główny tego budynku.
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Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisanej przez obie 
strony umowy o wykonanie robót poprzez podpisanie „protokołu wprowadzenia 
Wykonawcy na budowę”.
Wykonawca jest zobowiązany:
- do uzyskania od właściciela terenu zgody na zajęcie terenu,
- zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu budowy w okresie 
trwania robót, aż do ich zakończenia i odbioru końcowego,
- likwidacji zaplecza i wykonania wszelkich prac porządkowych – po zakończeniu 
budowy, a przed odbiorem końcowym.

     1.5 Opis stanu istniejącego
Przed wejściem głównym budynku znajdują się chodniki wykonane z płytek 
chodnikowych oraz place parkingowe o nawierzchni betonowej. Wewnątrz budynku, 
w holu głównym część istniejących ścianek murowanych przeznaczona jest do 
wyburzenia a istniejący wystrój wnętrz ma być zmodernizowany.

     1.6 Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoznaczne z:
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Projektami Wykonawczymi.

     2     Wymagania dotyczące właściwości wyrobów
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlanych
i instalacyjnych muszą spełniać wymagania odnośnych norm, posiadać certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty, świadczące

            o możliwości ich zastosowania do wykonania projektowanych robót. Dotyczy to
            przede wszystkim zgodności materiałów z (PN) – polskimi normami, (BN) –  
            branżowymi normami. Zastosowane wyroby i materiały muszą być zgodne 
            z wymaganiami projektu, a jeśli projekt nie precyzuje ich szczegółowych wymagań, 
            muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe i cechować się 
dobrą jakością.
Powinny być składowane i przewożone zgodnie z wymogami producentów,
aby zachować ich jakość i właściwe parametry techniczne.

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach, nie może stanowić zagrożenia dla osób 
i mienia. Maszyny i sprzęt muszą być sprawne technicznie, posiadać konieczne 
dokumenty przeglądów i okresowej kontroli, potwierdzające ich właściwy stan 
techniczny.
Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę, nie spełniające 
wymagań, muszą – na wniosek Zamawiającego- być usunięte z terenu budowy 
i zastąpione przez urządzenia właściwe. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego ma 
obowiązek przedstawić wszelkie dokumenty, potwierdzające ich właściwy stan 
techniczny i możliwość użycia.

4



4 Wymagania dotyczące środków transportu
Środki transportu użyte do transportu materiałów, muszą spełniać wszystkie 
wymagania wynikające z obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i innych 
z nimi związanych.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości i właściwego stanu 
technicznego dróg, tak na terenie budowy, jak również na drogach dojazdowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do jak najszybszego usuwania wszelkich 
zanieczyszczeń oraz skutków ewentualnych awarii, powstałych w wyniku jego 
działań. Dokonuje tych czynności na własny koszt.

5 Wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z:
- Projektem budowlanym przebudowy wejścia głównego w budynku KGP przy
  ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie,
- Projektem modernizacji wnętrz holu głównego w budynku KGP przy
  ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie – wnętrza,
- Projektem modernizacji wnętrz holu głównego w budynku KGP przy
  ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie – instalacje elektryczne,
- pozwoleniem na budowę,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Polskimi Normami,
- Branżowymi Normami.
Przed przystąpieniem do robót Zamawiający przekaże Wykonawcy:
- wymienione wyżej projekty,
- kopię pozwolenia na budowę,
- dziennik budowy,
Zamawiający wskaże miejsce przeznaczone na zaplecze budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako następstwo realizacji robót, albo 
spowodowane przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie 
budowy. Zapewni właściwe ich zabezpieczenie w czasie trwania robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia takich instalacji lub urządzeń powiadomi niezwłocznie 
Zamawiającego, a także dokona ich naprawy na własny koszt.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności zadba, by personel nie wykonywał 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych pracowników. Koszty tych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu.

      6    Kontrola jakości, badania
Kontrola jakości winna być prowadzona na bieżąco przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymaganiami norm, 
certyfikatów, wytycznymi wykonania oraz dokumentacji technicznej. 
Wykonawca ponosi koszty uzyskania potrzebnych certyfikatów, świadectw i aprobat. 
Dopuszczone do wbudowania mogą być tylko te materiały i wyroby, które posiadają 
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odpowiednie dokumenty, pozwalające na ich użycie. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia wszelkich, określonych procedurami i przepisami, badań i prób. 
Ich wyniki winien przedstawić na każde żądanie Inspektorów Nadzoru oraz załączyć 
do dokumentacji powykonawczej. Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości 
użytych materiałów i wyrobów na każdym etapie budowy.

7    Wymagania dla obmiarów robót
Obmiarów robót należy dokonywać na podstawie przedmiaru opracowanego wraz 
z dokumentacją projektową. Obmiar robót jest wykonywany przez Wykonawcę 
i przedstawiany Zamawiającemu do sprawdzenia i akceptacji. Procedurę obmiaru 
przeprowadza się po kolejnym etapie zrealizowanych robót i zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w umowie o wykonanie robót.
Warunkiem koniecznym dla akceptacji wykonania robót zanikających lub ulegających 
zakryciu jest zgłoszenie ich do odbioru przez Wykonawcę - Zamawiającemu. Obmiar 
takich robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich trwania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
W przypadku obmiaru robót nietypowych dla objętości lub powierzchni, należy do 
obmiarów dołączyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą ich wykonanie.

8    Zasady odbioru robót
      W procesie realizacji robót rozróżnia się następujące rodzaje odbioru robót:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje się na wniosek 
Wykonawcy, który dokonuje wpisu do dziennika budowy, stanowiącego zgłoszenie 
wykonania tych robót. Wpis ten dokonany być musi z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak, aby możliwa była kontrola i odbiór tych robót przez Inspektora Nadzoru. 
Zgłoszenie i odbiór tych robót nie mogą wstrzymywać innych prac wykonywanych 
na budowie.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odsłonić lub dokonać 
czynności umożliwiających ocenę poprawności wykonania takich robót - jeżeli 
Wykonawca nie zgłosił ich wcześniej do odbioru.
Odbiór częściowy odbywa się na wniosek Wykonawcy. Dotyczy oceny wykonanej 
części prac. Podstawą odbioru jest wpis w dzienniku budowy. Odbioru robót dokonuje 
zwołana przez Zamawiającego Komisja Odbioru.
Odbiór częściowy może być dokonany tylko w takich częściach, które są zgodne 
z ustaleniami zawartymi w umowie o wykonanie robót.
Odbiór końcowy dotyczy całości wykonanych robót. Odbiorowi podlega zakres i ilość 
wykonanych prac, ich jakość oraz wartość. Zakończenie prac i zgłoszenie ich do 
odbioru jest dokonywane przez Wykonawcę  w postaci wpisu do dziennika budowy 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego 
Komisja Odbioru. Odbiór końcowy przez Komisję Odbioru dokonywany jest przy 
udziale Wykonawcy. Komisja Odbioru ma prawo przerwać czynności odbioru, 
określić zakres prac poprawkowych i termin ich wykonania. Komisja Odbioru ma 
prawo odrzucić wykonanie robót jako niezgodne z zakresem zawartym w Umowie 
o wykonanie robót lub obniżyć wartość robót, jeśli stwierdzone wady lub usterki nie 
będą możliwe do naprawy lub usunięcia.
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Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są:
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- protokoły prób i pomiarów,
- dziennik budowy,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcje obsługi urządzeń,
- karty gwarancyjne urządzeń,
- gwarancja Wykonawcy na wykonane roboty.
Odbiór ostateczny odbywa się po zakończeniu okresu gwarancyjnego, na wniosek 
Zamawiającego. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru.

9 Dokumenty odbioru robót
Dokumentem odbioru robót jest dokumentacja projektowa, która stanowiła podstawę 
dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz dziennik budowy, protokoły z narad i inne 
dokumenty powstałe w trakcie i związane z prowadzonymi pracami.
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