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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z wykonaniem prac remontowych budynku 
stanowiącym własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, położonego przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku, znajdującego się w obszarze ochrony 
konserwatora zabytków oraz w powyższym zakresie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, 
przygotowaniem oraz złożeniem w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wszelkich wymaganych wniosków, zgłoszeń lub innych 
dokumentów, a także ewentualnym uzyskaniem pozwoleń lub zgód niezbędnych przed rozpoczęciem, 
w toku i po zakończeniu prac. 
 
I. Parametry techniczne budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku: 

 Ilość kondygnacji naziemnych: 3 

 Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 Kubatura: 2277,07 m3 

 Powierzchnia zabudowy: 207,75 m2 

 Powierzchnia użytkowa: 562,62 m2 

 Powierzchnia ścian zewnętrznych – 384 m2 

 

II. Informacje związane z wykonaniem prac w budynku: 

 Budynek będzie dostępny dla wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 dla 

prac wewnętrznych oraz od 7:30 do 18:00 dla prac zewnętrznych. 

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb prowadzenia 

prac remontowych. 

 Budynek położony jest w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków. 

 Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne pozwolenia oraz 

dokonać odpowiednich zgłoszeń w imieniu WFOŚiGW w Warszawie na przeprowadzenie prac 

renowacyjnych budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku. 

 

III. Wymagania dotyczące wykonania prac: 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

kosztorysową, STWiORB. 

1. Przekazanie terenu prac – zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 

teren prac, miejsce składowania materiałów, punkty poboru wody i energii elektrycznej.  

Z czynności przekazania terenu prac sporządzony będzie protokół przekazania podpisany przez 

strony. 

2. Zabezpieczenie terenu prac – wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac  

w okresie trwania prac aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarcza, 

instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak min.: zadaszenia, tablice ostrzegawcze, 
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ogrodzenia, znaki, itp. Koszt zabezpieczenia terenu prac, ustawienia znaków i tablic nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac - wykonawca ma obowiązek znać i stosować  

w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Mając to na uwadze Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: usuwanie odpadów 

budowlanych w miejsca do tego przeznaczone lub przekazanie odpadów podmiotowi 

uprawnionemu do odbioru, transportu i składowania odpadów. 

4. Ochrona pożarowa - wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony 

p.poż. w miejscu prowadzenia prac, składowania materiałów i będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat zaniedbań podczas realizacji 

przedmiot zamówienia. 

5. Materiały szkodliwe dla otoczenia: Nie dopuszcza się do użycia i wbudowania materiałów 

szkodliwych dla otoczenia. 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykonawca zapewni urządzenia, sprzęt, odzież ochronną  

i środki ochrony indywidualnej dla bezpiecznego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest 

do przeszkolenia podległych pracowników w zakresie bhp i wykonania badań pracowników,  

w tym dopuszczających do pracy na wysokości.  

7. Źródła uzyskania materiałów: 

Wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów wraz z aprobatami technicznymi lub świadectwem potwierdzającym zgodność 

materiałów lub wyrobów z dokumentem odniesienia (w języku polskim). Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione przez Wykonawcę, niezwłocznie 

po ich ujawnieniu. Materiały przeznaczone do wbudowania i wykonania obróbek blacharskich 

powinny mieć min. Certyfikaty lub deklarację zgodności z PN lub Aprobatą techniczną, Certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

8. Dodatkowe informacje: 

1) zaoferowana dachówka ceramiczna do uzupełnienia uszkodzonego pokrycia dachowego musi 

być identyczna z obecną,  mieć takie same parametry wytrzymałościowe, kolor oraz kształt, 

jak całe pokrycie dachowe. Po uzupełnieniu dachówek, pokrycie dachowe musi mieć jednolity 

kolor.  

 

IV. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) naprawę czap kominowych i kominów ponad dachem; 

2) tynkowanie kominów na poddaszu; 

3) naprawę mocowania gontów w kalenicy; 

4) uszczelnienie otworów w pokryciu dachowym przy kominie wentylacyjnym, obróbki blacharskie 

wokół kominów; 

5) naprawę mocowania membrany dachowej na poddaszu; 

6) tymczasowe zaślepienie oraz uszczelnienie niewykorzystanego otworu w dachówce 

przeznaczonego na montaż wspornika pod antenę z naprawą membrany; 

7) Wymianę uszkodzonych i brakujących kratek wentylacyjnych w kominie; 
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8) kontrolę stanu przymocowania elementów przymocowanych do obiektu takich które mogą się 

oderwać w wyniku silnego wiatru; 

9) uzupełnienie uszkodzonego pokrycia dachowego z dachówki; 

10) oczyszczenie pokrycia dachowego z zanieczyszczeń organicznych i innych; 

11) uszczelnienie styków lukarn z dachem i obróbek blacharskich na dachu; 

12) naprawę łączenia obróbek blacharskich okien (parapety); 

13) naprawę pęknięć ścian od parteru do poddasza; 

14) naprawę powłok malarskich na koszach spustowych orynnowania z oczyszczeniem 

skorodowanych miejsc; 

15) balustrada na balkonie: zwiększenie wysokości balustrady i malowanie; 

16) balustrada schodów wejściowych: podwyższenie wysokości i malowanie; 

17) wymianę rynien i rur spustowych. 

 

V. Odbiór prac: 

1. Wykonawca każdorazowo zgłosi do odbioru wykonanie prac zanikających i ulegających zakryciu, 

w terminie umożliwiającym potwierdzenie ich wykonania przez zamawiającego, nie krótszym niż 

jeden dzień przed odbiorem. 

2. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o odbiorach zamawiającego, będzie zobowiązany do odkrycia 

prac zanikających lub wykonania otworów umożliwiających sprawdzenie wykonanych prac,  

a następnie ich zakrycia na własny koszt. 

3. Odbiór końcowy nastąpi po prawidłowym wykonaniu wszystkich prac objętych przedmiotem 

umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiającego zgłoszenia o gotowości do odbioru 

prac. 

4. Wykonawca dokona zgłoszenia zamawiającemu o gotowości odbioru końcowego prac w terminie 

do 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac. 

5. Wykonawca w dniu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać zamawiającemu dokumenty 

dotyczące zastosowanych materiałów (atesty i certyfikaty).  

 

 


