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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

na zadanie pn.: 

Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych 

  
Adres obiektu: 

województwo kujawsko – pomorskie, Grudziądz, ul. Chełmińska106 

Nazwy i kody robót:  

Główny przedmiot:    

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

45421131-1 – Instalowanie drzwi 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

 

Przedmioty dodatkowe: 

454 10000 – 4 Tynkowanie 

452 52522 – 6 Roboty murarskie   

454 21110 – 8 Instalowanie ram okiennych i drzwiowych 

454 42100 – 8  Roboty malarskie  

         

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Agencja Mienia Wojskowego  

Oddział Regionalny w Bydgoszczy,  

ul. Gdańska 163a, 

85-915 Bydgoszcz 
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1.  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

 

     Przedmiotem specyfikacji są roboty budowlane wielobranżowe związane z wymiana stolarki 

drzwiowej zewnętrznej  budynku internatu w GRUDZIĄDZU przy ul. CHEŁMIŃSKIEJ 106, oraz 

prace towarzyszące.  

Budynek stanowi własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencje Mienia 

Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy. Obiekt wybudowany na początku XX wieku (ok. 

1913 roku), w całości podpiwniczony, składający się  z 3 kondygnacji nadziemnych ( w tym 

poddasze użytkowe). Wybudowany w technologii tradycyjnej (cegła), kilkukrotnie modernizowany. 

Budynek pełni funkcje internatu. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z przedmiarami robót 

stanowiącymi odrębny dokument. Specyfikacja oraz przedmiary robót stanowią materiały 

pomocnicze do sporządzenia wyceny prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 

Podstawę do określenia ceny oferty winna stanowić również wiedza Wykonawcy zdobyta podczas 

wizji lokalnej (własnym staraniem i na własny koszt). Zakres robót będący podstawą do określenia 

ceny musi być zgodny, co najmniej z zakresem robót określonym w przedmiarach. Z zastrzeżeniem 

sytuacji określonych szczegółowo we wzorze umowy, cena oferty jest niezmienna w okresie 

realizacji zamówienia. 

  

2. Zakres zamówienia. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje prace ogólnobudowlane polegające na wymianie stolarki 

drzwiowej zewnętrznej (drzwi główne w elewacji frontowej oraz wejście tylne do budynku) oraz 

wykonaniu prac towarzyszących w zakresie instalacji domofonowej oraz oświetlenia.  

 

2.1 Roboty ogólnobudowlane i towarzyszące: 

 

1.     Wymiana drzwi zewnętrznych głównych (elewacja frontowa): 

 

 Zabezpieczenie na czas remontu elementów mogących ulec zabrudzeniu lub 

zniszczeniu; 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 

 Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych - drzwi wykonane z PCV zewnętrzne 

dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną, drzwi wyposażone w uszczelki przylgowe 

na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy, szkło bezpieczne; 

 Zachowanie koloru (biały), wymiarów i podziału stolarki w skrzydle drzwiowym, 

zgodnie ze stanem faktycznym,  w części stałej stolarki (górna kwatera) zachowanie 

częściowego oszklenia, część przylegająca do daszku zewnętrznego przegroda 

nieprzeszklona; 

 Przegroda o parametrach przenikalności cieplnej równej lub niższej wartości U= 1,3 

W/(m2 x K); 

 Materiał – PCV ;  

 Okucia - z zamkiem (wkładka patentowa) , uchwytem od strony zewnętrznej, 

klamka od strony wewnętrznej klatki schodowej; 

 Samozamykacz  dostosowany do wielkości i wagi skrzydeł drzwiowych,                                                     

z ograniczeniem otwierania do kąta prostego; 

 Montaż skrzydła  - minimum trzy zawiasy; 

 Montaż tzw. „nóżki” 

 Przełożenie i utrzymanie działania modułu otwierającego drzwi przy pomocy 

chipów (panel na ościeżnicy); 

 Demontaż starego  i montaż nowego panelu domofonu współpracującego z drzwiami 

oraz z instalacja domofonowa  (w tym unifony) – na elewacji budynku 
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/programowanie na 35 odbiorców, w panelu domofonu panel informacyjny 

zawierający numery pokoi; 

 Wykonanie obróbki ościeża na zewnątrz oraz wewnątrz budynku (uzupełnienia 

tynku i wymalowania); 

 Prace budowlane naprawcze po wykonywanych robotach elektrycznych. 

 

2. Wymiana drzwi zewnętrznych, z tyłu budynku: 

 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 

 Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych – drzwi wykonane z PCV, zewnętrzne, 

jednoskrzydłowe ,drzwi wyposażone w uszczelki przylgowe na całym obwodzie 

skrzydła i ościeżnicy, szkło bezpieczne; 

 Zachowanie koloru (biały), wymiarów i podziału stolarki, zgodnie ze stanem 

faktycznym;  

 Przegroda o parametrach przenikalności cieplnej równej lub niższej wartości U= 1,3 

W/(m2 x K); 

 Materiał -  PCV;  

 Okucia - z zamkiem (wkładka patentowa) , uchwytem od strony zewnętrznej, 

klamka od strony wewnętrznej klatki schodowej; 

 Samozamykacz dostosowany do wielkości i wagi skrzydeł drzwiowych,                                                     

z ograniczeniem otwierania do kąta prostego 

 Montaż skrzydła  - minimum trzy zawiasy; 

 Montaż tzw. „nóżki”; 

 Wykonanie obróbki ościeża na zewnątrz oraz wewnątrz budynku; 

 Prace budowlane naprawcze po wykonywanych robotach elektrycznych. 

 

     

 

2.2 Roboty elektryczne  

 

 Demontaż istniejącego oświetlenia w daszkach nad każdym z dwóch wejść do 

budynku (2 sztuki); 

 Montaż lamp zewnętrznych (2 sztuki ) zamontowanych na daszkach nad każdym z 

dwóch wejść do budynku, z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej; 

 Demontaż istniejącego czujnika zmierzchowego przy drugim (tylnym) wejściu do 

budynku; 

 Montaż nowego czujnika zmierzchowego w miejscu zapewniającym jego 

funkcjonowanie, z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej; 

 Montaż, przy głównym wejściu do budynku, podświetlanego (czujnik zmierzchowy) 

panelu typu LED, z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej,   z nazwą: 

 

 

   INTERNAT AMW 

 

Ul. CHEŁMIŃSKA 106 
 

 

 

 Prace elektryczne związane z wymianą panelu domofonu, programowanie 

domofonu, dostosowanie panelu do istniejącej instalacji domofonowej, wymiana 

unifonów (35 sztuk). 

 Montaż i podłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

naściennego z piktogramem w stołówce na poziomie piwnicy. 
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2.3 Uwagi ogólne  

 

     Rodzaje i ilości poszczególnych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

pomocniczo określają przedmiary robót. Powołane w przedmiarach podstawy 

katalogowe stanowią element opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nie zostały 

zastąpione lub uzupełnione postanowieniami opisu robót. 

     Materiały i wyroby użyte w trakcie remontu  powinny być przed wbudowaniem 

każdorazowe uzgodnione z Zamawiającym w zakresie  typu, właściwości, rodzaju, 

kształtu, kolorystyki – protokół zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urządzenia                         

( w załączeniu). 

     

3. Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dla robót branżowych 

 

3.1 Roboty budowlane i towarzyszące 

 

3.1.1  Stolarka drzwiowa  

 

1) Wymiary stolarki  drzwiowej podane na rysunkach nr 1, 2 – poglądowo, przed 

zamówieniem należy dokonać pomiarów z natury oraz dokonać uzgodnienia                          

z Zamawiającym w zakresie typu, kształtu, podziału, parametrów (protokół 

zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urządzenia). 

2) Zamki drzwiowe wyposażone w komplet kluczy – minimum 3 sztuki.  

3) Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać bezpośrednio po demontażu istniejącej – 

niedopuszczalna jest sytuacja pozostawienia otworu drzwiowego bez skutecznego 

zabezpieczenia skuteczną przegrodą.  

4) Po montażu stolarki należy wykonać obróbki ościeży drzwiowych z naprawą 

powstałych uszkodzeń oraz odtworzeniem tynków i malowania. 

5) Prace malarskie należy wykonać w zakresie całego  elementu ściany dobierając kolor 

farby do istniejącej.  

6) W przypadku uszkodzenia, w trakcie prac w zakresie wymiany stolarki, istniejącej 

posadzki (płytki ceramiczne), należy ją odtworzyć dobierając materiał do istniejących 

płytek.  

7) Zdemontowane elementy stolarki podlegają utylizacji zgodnie z obowiązującymi                      

w tym zakresie przepisami. 

 

3.1.2  Prace porządkowe. 

1) Zabezpieczenie wykonywanych prac budowlanych – folia malarska, karton. 

2) Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych z budynku: 

 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszystkich odpadów 

budowlanych z budynku. 

 Odpady powinny być segregowane oraz utylizowane zgodnie z obowiązującą ustawą 

o gospodarce odpadami. 

3) Mycie i czyszczenie pomieszczeń po pracach budowlanych, również w zakresie umycia 

stolarki drzwiowej ( z użyciem nieagresywnych środków czyszczących ). 

4) Należy usunąć wszystkie naklejki i inne oznakowania z zamontowanych urządzeń. 
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3.2 Roboty elektryczne 

 

1) Demontaż istniejącego oświetlenia w daszkach nad wejściami do budynku -  2 sztuki. 

2) Montaż lamp zewnętrznych (2 sztuki ) zamontowanych na daszkach nad wejściami do 

budynku, z czujnikiem zmierzchowym, z podłączeniem do istniejącej instalacji 

elektrycznej,  o parametrach opisanych poniżej: 

 

Oświetlenie: 

 

 Typ: plafon sufitowy zewnętrzny 

 Zasilanie: 230V 

 Wymienne źródło światła: tak 

 Źródło światła: żarówki LED z gwintem E27 do 15W o mocy świetlnej nie 

mniejszej niż 800lm i barwie światła zimnej (4600 – 6500 [K])  

 Ilość źródeł światła: 2 

 Klasa ochronności IP: IP44 lub wyższa 

 klasa energetyczna: A - A++ 

       Czujnik zmierzchowy: 

 Typ: AWZ 230V AC 

 Napięcie zasilania: 230 V AC 

 Maksymalny prąd obciążenia AC-1: 16 A 

 Opóźnienie zadziałania włączenia: ok. 10 s 

 Opóźnienie zadziałania wyłączenia: ok. 20 s 

 Element światłoczuły: wbudowany 

 Pobór mocy: do 0,8 W 

 Temperatura pracy: -25 ÷ 50 °C 

 Montaż: natynkowy 

 Stopień ochrony: IP65 - hermetyczny 

 

3) Montaż podświetlanego (czujnik zmierzchowy) panelu typu LED,                                       

z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej,   z nazwą : 

 

 

   INTERNAT AMW 

 

Ul. CHEŁMIŃSKA 106 
 

 

 

 Kaseton „reklamowy” jednostronny LED z grafiką drukowaną lub wycinaną 

ploterowo, do zastosowania na zewnątrz, natynkowo 

 wymiary: nie mniejsze niż – 100 cm  x 50 cm 

 prosty projekt graficzny (jednolite tło + napisy) 

 rama - profil aluminiowy 

 Równomierne rozłożenie oświetlenia przez moduły LED 

 Pobór mocy do 20W 

 Hermetyczny zasilacz – minimum IP44 

 

 

 



Zadanie J01 - „ Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych ” 
 

6 

 

4) Prace elektryczne związane z wymianą panelu domofonu, programowanie domofonu, 

dostosowanie panelu do istniejącej instalacji domofonowej. 

 

                Parametry domofonu: 

 panel audio  

 możliwość montażu kamery i przejścia na system wideo 

 optyczna klawiatura pełni funkcję zamka szyfrowego  

 podświetlenie zostaje włączone automatycznie po zapadnięciu zmroku (biały 

kolor). 

 możliwość podłączenia dużej liczby abonentów (min 35 lokali) 

 brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów 

 rozbudowana, indywidualna konfiguracja ustawień  

 różne tryby numeracji lokali 

 indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości                            

i głośności wywołania 

 współpraca z słuchawkami cyfrowymi 

 montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona!) 

 obudowa wandaloodporna - IP44 

 panele z blachy cynkowanej, malowanej farbą proszkową. 

 zasilanie: DC 12V  

 wymiary: 211x181x33mm 

 słuchawki cyfrowe ( Unifon ) w ilości 35 sztuk 

             Parametry panelu zewnętrznego panelu informacyjnego: 

 panel poziomy 
 kompatybilny z panelem domofonu 

 lista podświetlana diodami LED (światło białe) 

 materiał: blacha cynkowana (obudowa wandaloodporna) 

 montaż: podtynkowy 

 zasilanie: DC 12~15V (z panelu lub niezależnego źródła) 

 pobór prądu: 30mA 

 wymiary: 211x33x181mm (szer./dł./wys.) 

 kolor ramki: czarny  

5) Montaż i podłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego naściennego 

z piktogramem w stołówce na poziomie piwnicy o parametrach: 

 Czas pracy awaryjnej: 1 godzina 

 Moc: 1W 

 Zasilanie: 230V, 50-60Hz 

 Strumień świetlny: 125 lm 

 Bateria: Ni-Cd 3,6V 1,0Ah 

 Klasa izolacji: II 

 Stopień ochrony: IP65 

 Źródło światła: LED 

 Wymiary zewnętrzne: 125 x 226 x 42 mm 
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4.  Opis wymagań Zamawiającego dla całości zamówienia   

 

4.1 Warunki realizacji robót 

 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i postanowieniami 

niniejszej specyfikacji oraz przepisami prawa.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z normami ogólnie 

obowiązującymi jak i powołanymi w niniejszym programie, z zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami BHP. 

3) W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników 

5) W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich aktów prawnych 

regulujących postepowanie w trakcie trwania pandemii oraz wewnętrznych zarządzeń 

właściciela budynku (np. dezynfekcja rąk, noszenie maseczek ochronnych , itp.) 

6) Zamówienie będzie realizowane w budynku na  bieżąco użytkowanym przez pracowników i 

lokatorów. Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt, tak 

zorganizować prace, aby umożliwić normalne użytkowanie budynku w czasie prowadzenia 

robót, ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwości związane z hałasem, pyłem itp. 

Podczas realizacji przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie ścisłej 

koordynacji z Właścicielem / Zarządcą  obiektu.  

7) W związku z prowadzeniem prac w obiekcie użytkowanym należy zachować szczególną 

ostrożność, materiały budowlane pozostawiane na obiekcie musza być zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych 

8) Wykonawca odpowiada, za jakość zastosowanych materiałów i końcową, jakość wykonanych 

z ich zastosowaniem robót. 

9) Zamawiający będzie sprawował kontrolę zgodności realizacji prowadzonych prac budowlanych 

z niniejszą specyfikacją, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu.  

Inspektorzy nadzoru podejmują wszystkie decyzje odnośnie sposobu wykonania robót, jakości, 

postępu, oceny przydatności materiałów, używanego sprzętu oraz zgodności z zamówieniem 

lub niniejszym opracowaniem. Inspektorzy nie są uprawnieni do podejmowania w imieniu 

Zamawiającego zobowiązań zmieniających zakres przedmiotu umowy lub mogących stanowić 

podstawę dla podwyższenia umownego wynagrodzenia wykonawcy. 

10) Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz 

szkody w mieniu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót. 

12) Za prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem prac remontowo – montażowych 

odpowiedzialny będzie całkowicie Wykonawca robót.  

14) Wykonawcę obciąża usunięcie i wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów powstałych 

podczas robót wraz z ich utylizacją.  Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości      

w miejscach wykonywania robót oraz za końcowe sprzątanie pomieszczeń gdzie realizowano 

roboty.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

15) Wykonawca jest obowiązany; 

 Powiadomić zamawiającego/zarządcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i czasie 
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trwania ewentualnych planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej i ewentualnie 

innych mediów,  

 prowadzić prace w sposób maksymalnie ograniczający uciążliwości związane 

powstawaniem hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub inne, towarzyszące prowadzenie robót.  

 

4.2 Materiały i urządzenia 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, w I gatunku. 

 Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych i po terminie ważności. Stosowane 

materiały muszą spełniać wymagania niniejszej ST oraz być wprowadzone do obrotu zgodnie                              

z obowiązującymi  przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przechowywanie materiałów i urządzeń zgodnie 

z zaleceniem producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

 

Uwaga ! 

 

Materiały z demontażu nienadające się do użytku oraz odpady budowlane i bytowe 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą                    

o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska. 

 

4.3 Wymagania dla odbiorów robót: 

 

1) Odbiór robót ulegających zakryciu: 

- Wykonawca jest obowiązany zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty ulegające 

zakryciu,  

 

2)  Dokumenty odbiorowe dotyczące wbudowanych materiałów. 

Zamawiający oczekuje przekazania kompletu dokumentów potwierdzających, że wbudowane 

materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych 

przepisów szczegółowych.  

Dokumenty te stanowią w szczególności: 

- deklarację właściwości użytkowych,  

- w przypadku wyrobów, których, to dotyczy – atesty PZH,  

- inne atesty lub certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.  

Wykonawca obowiązany jest skompletować w/w dokumenty w odrębnym zbiorze, wyposażonym 

w wykaz wbudowanych wyrobów, poświadczony przez Wykonawcę.  

 

4.4 Gwarancja na wykonane roboty. 

 

Warunki gwarancji zawarte są w projekcie umowy oraz karcie gwarancyjnej. Wykonawca przed 

datą odbioru końcowego obowiązany jest złożyć wypełnioną kartę gwarancyjną podpisaną przez 

przedstawiciela upoważnionego do zawierania umów. Termin gwarancji zgodnie z oferta. 

 

4.5  Bezpieczeństwo robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejących instalacji, innych obiektów i 

urządzeń przed uszkodzeniem spowodowanym realizacją robót stanowiących przedmiot umowy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem prac, zlokalizować i 

zabezpieczyć wszystkie instalacje w rejonie planowanych robót. Wszelkie uszkodzenia 

istniejących instalacji, obiektów i urządzeń powstałe w związku z prowadzeniem robót przez 

Wykonawcę, zostaną niezwłocznie usunięte staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców, osób postronnych 

oraz mienia w związku z wykonywanymi pracami, aż do ich zakończenia, Wykonawca w tym 

celu wykona odpowiednie zabezpieczenia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną (ryczałt). 

Odpowietrzanie, zamykanie i otwieranie zaworów i inne czynności prowadzące do zmian 

ciśnienia w instalacji wodociągowej wykonywać w sposób wykluczający wystąpienie uderzeń 

hydraulicznych; usunięcie awarii powstałych na instalacji na skutek niewłaściwego wykonywania 

w/w czynności obciąża Wykonawcę robót.  

 

4.6  Pozostałe informacje.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi integralną część SIWZ; wszelkie 

postanowienia zawarte w pozostałych częściach SIWZ są równie istotne, co postanowienia 

niniejszego dokumentu. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań technicznych 

zamiennych w stosunku do przedstawionych w niniejszym programie, o ile realizować będą te 

same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Zmiany takie nie będą 

stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

W sprawach nieuregulowanych w STWiOR i pozostałej dokumentacji obowiązują przepisy 

Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane-  Dz.U. poz. 1333                              

z późniejszymi zmianami) 
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Zdjęcie  nr  1   Drzwi główne - widok z budynku 
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Zdjęcie nr  2   Drzwi główne  - widok z zewnątrz 
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Zdjęcie nr  3  Drzwi tylne - widok z zewnątrz 
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Zdjęcie nr  4   Drzwi tylne  - widok z wewnątrz budynku 
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P R O T O K Ó Ł 

 
zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urządzenia   

 Nr ........./ J01 
Budowa:  
 

 „Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych” 

 

 

Inwestor:     Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. 
 
Wykonawca:.  

……………………………………………………………………………………………  

                                                                                             
                     
 

1. Wyrób budowlany, jego parametry i miejsce wbudowania wg projektu: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

2. Producent wyrobu: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. Procedura wprowadzenia wyrobu do obrotu: 
   
       - w systemie europejskim –CE / w systemie krajowym – B  
                                                    (niepotrzebne skreślić) 
 
4. Specyfikacja techniczna wyrobu ( aprobata, norma )   

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

5. Przeprowadzona przez producenta ocena zgodności – deklaracja zgodności  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 
         Wykonawca:  ……………………….                           Zamawiający:  
……………………… 
 
 
UWAGA: 

1. Przy określaniu materiałów/urządzeń/wyrobów należy podać informacje umożliwiające pełną i jednoznaczną 
identyfikacje produktu (typ, model, nazwa serii, karta techniczna, inne charakterystyczne oznaczenia producenta).  

2. Wykonawca obowiązany jest załączyć następujące dokumenty dotyczące oferowanych podstawowych wyrobów 
wskazanych w niniejszym formularzu potwierdzające dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie 
(deklaracja zgodności CE/krajowa deklaracja zgodności) oraz  

3. karty katalogowe lub inna dokumentacja techniczna producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-
eksploatacyjne pozwalające na dokonanie przez Zamawiającego oceny zgodności oferowanego materiału lub 
urządzenia z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 
 


