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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  WYMAGANIA OGÓLNE 
dla "Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych” 
 
 WSTĘP 
część ogólna   
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach:  
inwestycji „Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych” 
 

 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych S T .        
 
Zadanie pt. „Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych” w zakresie pełnej realizacji budowlanej i oddania zadania do 
uŜytkowania zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takŜe 
ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branŜowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262500-6 Roboty murarskie           
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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45440000-3 Roboty malarskie  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
 
NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 

• geodezyjne wytyczenie projektowanych elementów (schody, podnośnik) w 
oparciu o zatwierdzoną przez właściwy organ dokumentację projektu 
budowlanego, 

• inwentaryzacja powykonawcza, 
 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera . 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i  komplety ST.  
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
• projekt wykonawczy " Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ 

podnośnika dla osób niepełnosprawnych”- komplet w wersji elektronicznej 
• specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
• opracowanie przedmiarów robót 
• opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy  będzie zawierać następujące części: 

• Projekt budowlano-wykonawczy część - architektura i konstrukcja 
• Projekt budowlano-wykonawczy część - instalacja elektryczna 
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis 
wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
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l)  Lokalizację  składowisk . 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i 
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władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 

InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy 
gromadzenia i usuwania odpadów naleŜy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, naleŜy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, 
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne 
naleŜy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach 
producenta. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą 
zostać wykonane w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje 
się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów 
workowanych układa się w warstwach krzyŜowo do wysokości nie przekraczającej 10 
warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niŜ: 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
- 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien 
wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form 
trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub  
ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu 
drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest 
zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
InŜyniera.  
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KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody InŜyniera . 
 
2. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w 
terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
 
po akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien 
być: 

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z 

instrukcją producenta 
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- uŜywany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i 
osobom postronnym. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi 
jego uŜytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny 
być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i 
konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego naleŜy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć 
dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną 
do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 
tych przewodów. UŜywanie przewodów uszkodzonych lub o nieznanej 
wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi 
pojazd powinny zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty 
takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o 
dopuszczalnym obciąŜeniu roboczym. Pomosty i stojaki uŜywane do 
przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich 
dopuszczalne obciąŜenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym 
napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów 
na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Dopuszczalne obciąŜenie zawiesi 
dwu- i wielocięgnowych powinno być uzaleŜnione od wielkości kąta 
wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 
- przy kącie  45º - 90% 
- przy kącie  90º - 70% 
- przy kacie 120º - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien 
zawiesia nie moŜe być większy niŜ 120º. Przy uŜyciu zawiesia  
wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciąŜenia 
roboczego naleŜy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy uŜyciu 
zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciąŜenie nie powinno być 
większe niŜ wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. 
Dopuszczalne obciąŜenie robocze zawiesi wykonanych z łańcuchów, 
uŜytkowanych w temp. poniŜej –20º C, naleŜy obniŜyć o 50%. Na 
zawiesiu naleŜy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciąŜenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 
Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin 
stalowych na długości jest zabronione. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika  dla osób 

niepełnosprawnych 
 

coda projekt MARCIN BANASZAK 

Nacław 55 b/2 64-000 Kościan, tel. 502 523 288 

 

 

9 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyŜej 
1m powinny być zabezpieczone balustradą składającą się z deski 
krawęŜnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1.1m Wolną 
przestrzeń między poręczą a deską krawęŜnikową wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłuŜania 
przewodów słuŜących do transportu mieszanki betonowej lub zapraw 
naleŜy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie w 
przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się 
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie 
rozłączania i oczyszczania przewodu naleŜy zawsze stosować środki 
ochrony indywidualnej. 
Zabronione jest uŜywanie uszkodzonych narzędzi. RównieŜ wszelkie 
samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

- uszkodzonych zakończeń roboczych, 
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
- rękojeści krótszych niŜ 0,15m. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy kontrolować zgodnie z 
instrukcją producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub 
majstra budowy. 
 
   

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w 
terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia 
InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera . 
 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 
 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy.  JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną                 
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 
953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika  dla osób 

niepełnosprawnych 
 

coda projekt MARCIN BANASZAK 

Nacław 55 b/2 64-000 Kościan, tel. 502 523 288 

 

 

14 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 
 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości                       

i harmonogramów Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach, 

 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                

w Dokumentacji Projektowej, 
 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 

 
 

Rejestr  Obmiarów 
 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 
 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
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Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru naleŜy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni naleŜy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót naleŜy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(NaleŜy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złoŜonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania 
liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy załoŜeniu 
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych 
mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inŜynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 
• kosztorysem ofertowym 
• ustaleniami z inwestorem 
• ustaleniami z Projektantem 
• wiedzą i sztuką budowlaną 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 
 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
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8.3. Odbiór wstępny Robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Umowy. 

 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 
 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia 

terenu. 
 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
 
8.4. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt."Przebudowa schodów 
zewnętrznych, montaŜ podnośnika dla osób niepełnosprawnych” 

 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów 

budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z 

późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. 
i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 
06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy z 28.05.1996r. 
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- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
- Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia 
- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społcznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. 
z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpoŜarowej" z 
dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z 
dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 
dn.04.02.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

 - normy polskie, branŜowe i europejskie zharmonizowane  
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

• PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 
podłoŜe na budynki. 

• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
 
Projektowanie i budowa. 

• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda 
uproszczona. 

• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień 
cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień 
cieplny i temperatura powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne. 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik 
strat przez przenikanie. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy 
współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne. 

• PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
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• PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia 
śniegiem. 

• PN-87/B-02013 ObciąŜenie budowli. ObciąŜenie zmienne 
środowiskowe. ObciąŜenie oblodzeniem. 

• PN-86/B-02014 ObciąŜenie budowli. ObciąŜenie gruntem. 
• PN-86/B-02015 ObciąŜenie budowli. ObciąŜenie zmienne 

środowiskowe. ObciąŜenie temperaturą. 
• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie – wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze 
zmianą PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone z 
kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

•  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i 
obliczanie. 

• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Obliczanie 
gęstości obciąŜenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu 
trwania poŜaru. 

• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania 
odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne. 

• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-
90/B-02867/Az 1:2001 

• PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badań 
odporności dachów na ogień zewnętrzny. 

• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda 
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 
przewodach wentylacyjnych. 

• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą                                
PN-93/B-02862/Az1:1999 

•   PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda 
badania stopnia palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą 
PN-B-0274/Az1:1999 

• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania 
właściwości dymotwórczych materiałów. 

• PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania 
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. 

• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w 
podwyŜszonych temperaturach. 

• PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 
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• PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 

• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach.  

• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę. 
• PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny 

przyczepności. 
• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. 
klasyfikacja środowisk. 

• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3. 
zasady projektowania. 

• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4. 
rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

• PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7. 
wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

• PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8. 
opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji. 

• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 
• PN-EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów 

jakości. 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między róŜnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
• PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. 

Określenie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów 
uszkodzenia (wszystkie arkusze). 

• PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
• PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do 

zewnętrznych nawierzchni  drogowych. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do 

wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody 
badań. 
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• PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. 
Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

• PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1. definicje, 
wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. 
Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika  dla osób 

niepełnosprawnych 
 

coda projekt MARCIN BANASZAK 

Nacław 55 b/2 64-000 Kościan, tel. 502 523 288 

 

 

25 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

SPIS TREŚCI:  

1. WSTĘP: 

• Przedmiot SST 

• Zakres stosowania SST 

• Zakres robót objętych SST 

• Podstawowe określenia  

• Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

 

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

 

 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa schodów zewnętrznych, montaŜ podnośnika  dla osób 

niepełnosprawnych 
 

coda projekt MARCIN BANASZAK 

Nacław 55 b/2 64-000 Kościan, tel. 502 523 288 

 

 

26 

WSTĘP 

• Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową schodów zewnętrznych i montaŜem podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych  w zakresie architektury i konstrukcji. 
 

• Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument 

przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
powyŜej. 

 
• Zakres robót objętych SST: 

 
 

1. WYKOPY: 
 
    ●  zapoznanie się z planem sytuacyjno- wysokościowym, wymiarami istniejących i 

projektowanych schodów i platformy, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót 

ziemnych, 

    ●   rozebranie kostki betonowej chodnikowej 

    ●  przygotowanie terenu, wykopy wykonywać mechanicznie, w sąsiedztwie 

urządzeń  jako ręczne . 

●   odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu na miejsce składowania uzgodnione z  

inwestorem  – odległość 6 km 

  ●    roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-99/B-06050,   
PN-BI1 0736. Wykopy naleŜy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o ścianach  
skarpowych o nachyleniu 1:0,6. Szerokość wykopu uwarunkowana jest   
zewnętrznymi wymiarami  ław,  

 
 

 
2. FUNDAMENTY: 

 
 

    ●   podkład  z betonu B - 7,5 
    ●   ławy i płyty fundamentowe z betonu B- 20  
    ●   zbrojenie ław i płyty fundamentowej pręty fi 12, 10, 6 mm 
    ●   izolacja pozioma ław papą termozgrzewalną 
    ●   dylatacja styropianem 2 cm 
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3. ROBOTY MUROWE: 
 

• wymurowanie ścianki gr 12 cm bloczkami z betonu 
komórkowego na zaprawie cem-wap.  

• wykucie otworów w ścianie murowanej cegłami grubości do 1,5c, 
z cegieł pojedynczych na drzwi  

• ułoŜenie nadproŜy stalowych, 
 
 

 
4. SCHODY I POSADZKI: 
 

• rozbiórka schodów Ŝelbetowych 
• deskowanie i zbrojenie schodów w.g. rys. 
• zabetonowanie schodów betonem B-20 
• układanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych z papy 

zgrzewalnej na podeście , 
• układanie warstwy posadzki z zaprawy cementowej grubości 

40mm zatarte na gładko  
• obłoŜenie schodów i podestu płytkami posadzkowymi 

antypoślizgowymi 
• montaŜ balustrad schodowych kwasoodpornych 

 
 
 

5. POMOST I WINDA : 
      

•  podest stalowy w.g rysunków konstrukcyjnych zabezpieczony 
antykorozyjnie i pomalowany  

•  dźwig zamontować w.g zaleceń producenta 
• Przerobić instalacje c.o. 
• Zdemontować i zamontować w innym miejscu grzejnik 

 
 
 
6.  UZUPEŁNIENIA TYNKÓW I MALOWANIE: 
 
 

• uzupełnienie  tynków zwykłych kategorii III , 
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem – 

sufity, ściany, 
 

 
 
7. STOLARKA DRZWIOWA : 
 

• montaŜ drzwi zewnętrznych , 
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• dorobienie i zmian skrzydeł drzwiowych wejściowych 
 

 
 

8. ELEWACJA: 
 

• tynk zewnętrzny kat .III na ścianach, 
• wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego gr. 2,0 mm, 
 

 
 

9. UTWARDZENIE TERENU  
• wykonanie mechaniczne koryta pod utwardzenie,  
• ułoŜenie podkładów z ubitych materiałów sypkich gr 10 cm., 
• ułoŜenie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych gr 6 cm 

na  podsypce piaskowej, 
• obrzeŜe betonowe 

 
 

5. DACH - REMONT: 
      

•  rozebranie pokrycia dach z papy 
•  rozebranie warstwy  betonowej 
• usunięcie ocieplenia z materiałów sypkich 
• izolacja z foli na  stropie 
• ocieplenie styropianem i wyrobienie spadku 10-40 cm 
• izolacja z folii 
• warstwa wyrównawcza betonowa gr 5 cm 
• pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 x 
• rynny dachowe okrągłe z blachy cynk- tytan gr 0,6 mm średnicy 

12 cm 
• rury spustowe z blachy cynk-tytan średnicy 10 cm 
• obróbki blacharskie z blachy cynk-tytan gr. 0,6 mm 
 

 
 
 

• Podstawowe określenia – wg szczegółowych materiałów załączonych 
powyŜej, 

• Ogólne wymagania dotyczące robót – wg materiałów załączonych 
powyŜej, 

 

 

MATERIAŁY – wg kosztorysu 
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SPRZĘT – wg kosztorysu 

TRANSPORT – wg szczegółowych materiałów załączonych powyŜej , 

WYKONANIE ROBÓT - wg szczegółowych materiałów załączonych powyŜej, 

KONTROLA JAKOŚCI – wg szczegółowych materiałów załączonych powyŜej , 

OBMIAR ROBÓT – wg szczegółowych materiałów załączonych powyŜej , 

ODBIÓR ROBÓT– wg szczegółowych materiałów załączonych powyŜej , 

PRZEPISY ZWIĄZANE – wg szczegółowych materiałów załączonych powyŜej . 


