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A-AZ-22-11/9/20 

Załącznik nr 2 do zaproszenia/  
                                                                                                                          Załącznik nr 2 do umowy 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSERWACYJNYCH 

 

INWESTOR:  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -  Państwowy Zakład Higieny 

ADRES: Warszawa, ul, Chocimska 24 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   Przegląd i naprawa konserwacyjna dachu w budynkach NIZP – PZH 

Warszawa, ul. Chocimska 24 

BRANŻA: Roboty ogólnobudowlane  

ZAMAWIAJĄCY: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO –  

   PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY 

   02 – 903 WARSZAWA, ul. POWSIŃSKA 61/ 63 

1. WSTĘP 

   

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem usługi polegającej na  przeglądzie i naprawie 

konserwacyjnej  dachu pod kątem: wyeliminowania zagrożenia spowodowanego spadającymi 

kawałkami dachówki, betonu z czap kominowych i tynku z kominów, zaistniałego po silnych wiatrach 

huraganowych w okresie letnim.   

 

2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikację techniczną stosować jako jeden z elementów składowych dokumentacji przetargowej 

przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych, do wykonania robót  oraz ich rozliczania po 

dokonaniu odbioru przedmiotu  zamówienia. 
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3. STRONA ZAMAWIAJĄCA: 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,  00 – 791 Warszawa, ul. 

Chocimska 24 

 

 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac konserwacyjnych: 

 

4.1 Dokonanie przeglądu dachu w budynku ,,C” ,,AB” i ,,D” pod katem wyeliminowania 

zagrożenia spowodowanego spadającymi kawałkami dachówki, betonu z czap kominowych, 

tynku ze ścian kominów z dachu budynku (przedmiar dz. 5 poz. 24),  

4.2 Oczyszczenie rynien w budynkach ,,C” i ,,AB” ,,D” i gospodarczym,  z zalegających liści, gruzu 

oraz szlamu błota (przedmiar dz. 2 poz. 4, dz. 9 poz. 45, 46 ), 

4.3 Udrożnienie odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu, sprężyn, wiertnic, WUKO itp. umożliwiających skuteczne udrożnienie  i zapewnienie 

swobodnego odpływu wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej (przedmiar dz. 2 poz. 

5, dz. 9 poz. 46 ), 

4.4 Naprawa żeliwnych pokryw rewizji kanalizacji deszczowej tj. ich ryglowania (uzupełnienie 

śrub ryglujących, wymiana nakrętek, zakonserwowanie śrub i nakrętek przed korozją np. 

towotem)  i skutecznego uszczelnienia (na całą powierzchnię rewizji dociąć gumę grubości 

3mm, oczyścić powierzchnie styku rewizji i pokrywy). Po wykonaniu prac rewizja musi być 

szczelna i umożliwiać łatwy demontaż jej w celu okresowego  oczyszczania krat rewizji  

(przedmiar dz. 2 poz. 6, dz. 9 poz. 47 ), 

4.5   Naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, gzymsów, parapetów okiennych 

oraz tarasu, w budynkach ,,C” i ,,AB” ,,D” i gospodarczym, polegająca na polutowaniu 

uszkodzonych i nieszczelnych połączeń elementów obróbek blacharskich, poprostowania w 

celu uzyskania właściwych spadków. Uszczelnienie połączeń silikonem (przedmiar dz. 2 poz. 

7,8,9,11, dz. 9 poz. 48,49,50,51 ), 

4.6 Wymiana siatki w budynku ,,C” zabezpieczającej chodnik i jezdnię przed spadającym 

śniegiem, kawałkami lodu, dachówki lub gruzu z kominów (przedmiar dz. 3) (przedmiar dz. 3 

poz. 13,14,15), 

4.7 Naprawa gzymsu w budynku ,,C” i ,,AB” polegająca na  skuciu popękanych fragmentów 

gzymsu i tynku na ścianach zewnętrznych, oczyszczenie podłoża, zmycie nawierzchni ściany, 

wykonanie obrzutki cementowej, osiatkowanie siatką Rabitza, wykonanie tynku z wiernym 

odtworzeniem kształtu gzymsu, pomalowanie farbą silikonową powierzchni gzymsu z 
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doborem koloru (od narożnika do kolejnego narożnika) (przedmiar dz. 4 poz. 16 – 23 dz. 10 

poz.52 - 58), 

4.8 Uprzątnięcie całej powierzchni dachu w bud. ,,C” i ,,AB” z zalegającego gruzu, (staranne 

wybranie i wymiecenie wszystkich kawałków dachówki zwłaszcza z przestrzeni między 

dachówkami)- dz. 5 poz. 26 

4.9 Naprawa, i wymiana pojedynczych dachówek mnich – mniszka w budynku ,,C”, uszczelnienie 

połączeń i miejscowych ubytków dachówki taśmą VACAPLEX lub inną równoważną o 

podobnych właściwościach w kolorze dachówki (ceglastym) (przedmiar dz. 5 poz. 25), 

4.10 Wymiana rur spustowych z blachy cynkowej miedziowanej 4 szt. na ścianach szczytowych 

budynku ,,C” (przedmiar dz. 2 poz. 10), 

4.11 Skucie odspojonych od podłoża fragmentów tynku ścian kominowych na ścianach 

kominowych (spadające z wysokości kawałki  zagrożenie dla ludzi i mienia) (przedmiar dz. 6 

poz. 27, dz.11 poz. 59), 

4.12 Montaż siatek zabezpieczających otwory boczne i górne kominowe (siatka zgrzewana o 

oczkach 20 x20mm z prętów ocynkowanych grubości 2mm) mocowanych do ścian kominów 

lub czapek kominowych za pomocą kołków o średnicy 6mm – zabezpieczenie otworów 

kominowych (przedmiar dz. 6 poz. 28, 29, dz. 11 poz. 60, 61), 

4.13 Udrożnienie i odgruzowanie kanałów wentylacyjnych w kominach z cegły - wykonanie 

zaleceń kominiarskich z kontroli przewodów kominowych (Protokół nr 30/02/2020 z dnia 

06.02.2020r.)- (przedmiar dz. 6 poz. 30-35, dz. 11 poz. 62- 67), 

4.14 Naprawa części uszkodzonego pokrycia dachowego (oderwana od konstrukcji dachu 

blachodachówka i fragmenty obróbek blacharskich.) wykuszu budynek ,,AB” (przedmiar dz. 5 

poz. 24), 

4.15 Uzupełnienie zacisków i  brakujących elementów instalacji odgromowej (przedmiar dz. 8 

poz. 38-41), 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

5.1 Zalecenia z okresowego przeglądu  budynków NIZP – PZH  w Warszawie przy                         ul. 

Chocimskiej wykonanego w październiku 2019r 

5.2 Wykonany przedmiar w oparciu o  archiwalną dokumentację techniczną, pomiary oraz oględziny z 

zewnątrz dachu i elementów elewacji. 

5.3 Protokół z kontroli przewodów kominowych wykonany przez Mistrza Kominiarskiego Grzegorza 

Wierzchowskiego nr 30/02/2020 z dnia 06.02.2020r. 
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6.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONAWCY ORAZ WYKONANIA PRAC KONSERWACYJNYCH  

 

6.1 W związku z faktem, że budynki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – państwowy Zakład 

Higieny w Warszawie zlokalizowane przy ul. Chocimskiej 24, objęte są nadzorem Stołecznego 

Konserwatora Zabytków w Warszawie, potencjalny Wykonawcy prac konserwacyjnych musi wykazać 

się odpowiednim doświadczeniem w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych dachów pokrytych 

dachówką ceramiczną co najmniej dwóch obiektów zabytkowych na kwoty powyżej 50 000zł (netto). 

 

 6.2 Zatrudnieni pracownicy wykonujący prace konserwacyjne na dachu powinni mieć duże 

doświadczenie dekarskie w wykonywaniu konserwacji na obiektach zabytkowych, dachach pokrytych 

dachówką ceramiczną. 

 

6.3 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kierownika budowy, posiadającego niezbędne 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającego co 
najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru 
 

 

6.4 Po podpisaniu umowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót na wysokości powinien uzyskać na 

własny koszt wymagane przepisami pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i chodnika stosownie do 

przewidywanego okresu  niezbędnego na wykonanie wszystkich prac w szczególności wykonywanych 

z podnośnika koszowego. 

 

6.5  Wykonawca na własny koszt wygrodzi  teren i odpowiednio zabezpieczy, w tym oznakuje 

tablicami informacyjnymi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludziom i mieniu w strefie prac na 

wysokości.  

 

 

7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Wykonawca może dostarczać i wykorzystywać do wbudowania wyłącznie nowe materiały, które 

wcześniej nie były użytkowane.  

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w szczególności spełniać wymagania określone                  w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych i innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość 
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materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie.. 

Materiały dostarczone, niezbędne do prac konserwacyjnych muszą być  właściwie oznakowane , 

odpowiednio znakiem CE, lub znakiem zgodności aprobata techniczną lub z normą  PN - EN . Ponadto 

na materiałach, opakowaniach lub w dokumentach handlowych muszą znajdować się informacje o 

ich pochodzeniu oraz określające zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę zwrócić na typ i 

przeznaczenie. Dokumenty dotyczące właściwej jakości wbudowanych materiałów należy najpóźniej 

w dniu odbioru robót przekazać Inwestorowi. 

 Transport, składowanie i warunki przechowywania materiałów budowlanych musi być zgodny z 

zaleceniami producenta i w najmniejszym stopniu nie może powodować pogorszenia cech 

użytkowych. 

Każdy rodzaj robót w którym zastosowano materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

lub nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wbudowuje na własne ryzyko, licząc się z 

brakiem odbioru wykonanego elementu robót lub koniecznością ich zdemontowania na własny koszt. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĘDZI, SPRZĘTU 

Zakres prac konserwacyjnych związanych z naprawa dachów wymagać będzie zastosowania 

specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi w tym o napędzie elektrycznym, grożących porażeniem 

prądem o napięciu 230V. Narzędzia używane podczas prac konserwacyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia, szczegółowo wymienionych w przedmiarze, powinny być przystosowane do 

wykonywania danego rodzaju robót zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użytkowania określonym 

przez producenta. Zabrania się użytkowania narzędzi i sprzętu uszkodzonych oraz nie 

odpowiadających normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

Narzędzia elektryczne powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeśli instrukcja 

producenta nie przewiduje innych terminów. 

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów. Sprawne 

technicznie, posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczone od odpowiedzialności za 

wyrządzone szkody osobowe lub w mieniu. Zabrania się użytkowania pojazdów w tym podnośnika 

koszowego niesprawnych i niespełniających wymogów do robót dachowych na wysokości i 

dopuszczenia do ruchu drogowego. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć transportowane materiały lub sprzęt przewidywany do 

wbudowania  tak aby nie zmieniły właściwości technicznych lub walorów użytkowych bądź   uległy 

uszkodzeniu. Podnośnik koszowy z uwagi na prace dachowe prowadzone  powyżej 20m, powinien 
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być obsługiwany przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie prowadzenia tego 

typu urządzenia w terenie miejskim zadrzewionym. 

Z uwagi na fakt, że prowadzone prace będą na zewnątrz budynku  w ściśle określonym miejscu, 

transport materiałów odgrywał będzie rolę marginalną. 

 

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA  ROBÓT. 

 

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

• Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

• Przedmiar robót 

• Kosztorys ofertowy 

• Odpowiedzi na zapytania oferentów 

• Przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy 

Czynności odbiorowe ograniczają się do określania przez poszczególnych członków komisji czy zakres 

prac konserwacyjnych określony w przedmiarze i kosztorysie ofertowym został wykonany w całości, 

zgodnie  z umową i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W składzie komisji 

zawsze występuje ze strony Zamawiającego inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy. 

Z odbioru poszczególnych elementów robót ujętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, komisja 

sporządza protokół, który po podpisaniu przez członków komisji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

stanowi podstawę do rozliczenia robót.  Bezusterkowy protokół odbioru robót umożliwia wypłacenie 

na rzecz Wykonawcy w całości kwoty określonej w umowie. 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wynikający z wartości określonej w kosztorysie ofertowym, 

sporządzonym między innymi w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót, w 

którym wstępnie określono przewidywany do wykonania rzeczowy zakres robót  i podstawy ich 

wyceny.  

Niniejszy przedmiar robót został opracowany w większości (z wyjątkiem pozycji które oferent winien 

wycenić indywidualnie) na podstawie katalogów nakładów rzeczowych, powszechnie stosowanych 

przy kosztorysowaniu robót. 

Załączony do dokumentów przetargowych przedmiar robót dotyczący wykonania konserwacji dachu 

ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy/ Oferenta i powinien  być 

traktowany jako dokument pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że 

Wykonawca sporządza ofertę według własnego uznania w oparciu o zadeklarowane własne 

doświadczenie i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i 
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ryzyko. Przed określeniem wartości zamówienia, wymaga się dokonania wizji lokalnej na terenie 

prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu 

zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej 

wyceny prac. 

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się pod nr tel.: 22 542-14-70  

P. Krzysztof Głaz: : e-mail: k.glaz@pzh.gov.pl 

P. Maciej Szczypiński : e-mail: m.szczypinski@pzh.gov.pl 

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak właściwego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego  na podstawie złożonej w 

postępowaniu przetargowym oferty. 

11.   WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

 

Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie realizacji prac konserwacyjnych określa przekazana 

dokumentacja przetargowa wyszczególniona w pkt  10 niniejszej STWiORB. 

 

11.1.  Wykonawca dochowa należytej staranności w zakresie prowadzenia prac dekarskich i   

zabezpieczenia teren prac przed dostaniem się osób postronnych. 

11.2. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem  osób 

trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane prowadzonymi pracami 

konserwacyjnymi, sprzętem lub przez pracowników Wykonawcy. 

11.3.  Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, sprzęt i narzędzia w odpowiednim 

stanie technicznym, nie powodującym zagrożenia dla życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Pracownicy będą wyposażeni w odzież roboczą stosownie do 

wykonywanej pracy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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