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CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ 
OGÓLNA 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1. Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest   zamierzenie   inwestycyjne:   
dostosowanie wejścia do przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2.3. Zakres robót budowlanych 

Zakres robót obejmuje: 

1. Wybudowanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi przedszkola 
2. Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych 

3. Roboty  związane  z  zagospodarowaniem  terenu,  w  tym  uzupełnienie  
utwardzeń terenu w miejscach prowadzenia robót fundamentowych i rozbiórkowych. 

2.4. Dokumentacja techniczna 

Wykaz dokumentacji technicznej określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej 
podstawę do realizacji robót: 

1. Projekt budowlany  

3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie funkcjonującego przedszkola. Z 
tego względu konieczne będzie oddzielenie obiektu, w którym prowadzone będą roboty 
budowlane od innych obiektów budowlanych. Do obowiązków Wykonawcy należeć 
będzie wykonanie odpowiednich ogrodzeń i oddzieleń zabezpieczających w celu 
zapobieżenia przedostawania się osób postronnych na plac budowy. 

4. PROWADZENIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie    harmonogramu    robót    oraz    za    jakość    zastosowanych    
materiałów i wykonywanych   robót,  za   ich   zgodność   z  projektem   Wykonawczym,   
wymaganiami specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  
organizacji  robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

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 
zarządzającego realizacją  umowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  
przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  
zarządzającego  realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 



 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który   w   razie   potrzeby   będzie   służył   pomocą   zarządzającemu   realizacją   
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  
powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów.Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie budowlano-wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach   i   wytycznych   wykonania   i   odbioru   robót.   Przy   podejmowaniu   
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy 
będą wykonywane  nie później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej  dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  
okaże  się, że dokumentacja   projektowa   dostarczona   przez   zamawiającego   
wymaga   uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający   protokolarnie   przekazuje   Wykonawcy   teren   budowy   w   
czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Informacje o możliwościach korzystania z mediów: 

1. Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  włączenie  się  do  istniejących  w  
obiekcie mediów ( woda, odbiór ścieków, energia elektryczna ). 

2. Wykonawca na własny koszt wykona niezbędne instalacje wraz z 
urządzeniami do pomiaru zużycia. 

3. Zwrot  kosztów  za  korzystanie  z  powyższych  mediów  nastąpi  na  
warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu placu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1. Dokumentacje techniczną określoną w punkcie2.5, 



 

2. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 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   zarządzającego   realizacją   
umowy.   Może   on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 
zainteresowanych  użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  
realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice    informacyjną    budowy    zgodnie    z    rozporządzeniem    
Ministra    Infrastruktury z dn. 26.06.2005 ( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). 

5.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca 
spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  
zabezpieczone przed uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót.  W przypadku,  gdy  
wystąpi  konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 
umowy o każdym przypadkowym   uszkodzeniu   tych   urządzeń   lub   instalacji   i   
będzie   współpracował przy naprawie   udzielając   wszelkiej   możliwej   pomocy,   
która   może   być   potrzebna dla jej przeprowadzenia.   Wykonawca   będzie   
odpowiedzialny   za   jakiejkolwiek   szkody, spowodowane przez jego działania, w 
istniejących instalacjach i urządzeniach. 

5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  
się do przepisów   zawartych   we   wszystkich   regulacjach   prawnych   w   zakresie   
ochrony środowiska.   W   okresie   realizacji,   do   czasu   zakończenia   robót,   
Wykonawca   będzie podejmował   wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  
wszystkich  przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca usunie z terenu budowy własnym 
staraniem i na własny koszt. Ustalenie to dotyczy również ewentualnej utylizacji 
materiałów niebezpiecznych. 

5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  
konieczne dla zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Zapewni  wyposażenie  
w  urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu  zatrudnionego  na placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  
zachowania  zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 



 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  
odległości  od  budynków  i  składowisk, w miejscach   niedostępnych   dla   osób   
trzecich.   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. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż dla materiałów przyjętych w 
projekcie nie  będzie  akceptowane.  Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  
z  recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze 

jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  
techniczne  dotyczące ich wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  
Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę od odpowiednich   władz   administracji   
państwowej,   jeśli   wymagają   tego   odpowiednie przepisy. 

6. ORGANIZACJA ROBÓT WRAZ Z DOKUMENTAMI 

6.1. Dokumenty wchodzące w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1. Projekt organizacji robót, 

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6.2. Projekt   organizacji robót 

Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób   realizacji   robót,   w   oparciu   o   zasoby   techniczne,   
ludzkie   i   organizacyjne, które zapewnią   realizację   robót   zgodnie   z   dokumentacją   
projektową,   specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót 



 

6.3. Szczegółowy  harmonogram  robót  i   finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w 
umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i  
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi 
zarządzającemu   realizacją   umowy   do   zatwierdzenia   szczegółowy   harmonogram   
robót i płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  
Harmonogram  winien wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  
postęp  robót  w  zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić,  

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż 
do zakończenia robót.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   dziennika   
budowy   zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ( Rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury  z  dn.  26.06.02r. Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). Zapisy do dziennika 
budowy będą czynione na bieżąco i powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy   zapis   do   dziennika   budowy   powinien   zawierać   jego   datę,   
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika 
budowy powinny być przejrzyście    numerowane,    oznaczane    i    datowane    przez    
zarówno    Wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 



 

2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

3. Zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 
wymaganych w rozdz.6.1. pkt.1, przygotowanych przez Wykonawcę, 

4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

7. Komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 
robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

9. Daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  
przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych 

10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

11. Dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   ( pomiarowych )   
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

12. Warunki   pogodowe   i   temperatura   otoczenia   w   okresie   realizacji   
robót w przypadku, gdy ma to wpływ na jakość lub termin wykonania robót, 

13. Dane   na   temat   sposobu   zapewnienia   bezpieczeństwa   i   ochrony   
zdrowia na budowie, 

14. Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 
określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

15. Wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone, 

16. Inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez  Wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją 
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest 
także zobowiązany   przedstawić   swoje   stanowisko   na   temat   każdego   zapisu   
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

7.2. Książka obmiaru  robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 



 

są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 

7.3. Inne istotne dokumenty  budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w rozdz. 7.1 i 7.2, dokumentacja budowy 
zawiera też: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę, 

3. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

4. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
narad na budowie, 

5. Protokoły odbioru robót, 

6. Opinie ekspertów i konsultantów, 

7. Korespondencja dotycząca budowy, 

8. Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  
porozumienia cywilno-prawne. 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione lub uszkodzone będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami  prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONWCĘ W TRAKCIE 
TRWANIA BUDOWY 

8.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 

1. Rysunki robocze, 

2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

3. Dokumentacja powykonawcza, 

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 



 

5. Dokumenty  składane  zarządzającemu   realizacją   umowy   winny  być  
wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów,   rysunków   roboczych,   wykazów   materiałów   oraz   
procedur   złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 

8.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  
przypadku  nie  zwalnia  to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca    przedkłada    zarządzającemu    realizacją    umowy    do    
sprawdzenia po cztery ( 4 ) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub 
A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy 
użyciu standardowej kserokopiarki,  Wykonawca  złoży  trzy  ( 3 )  kopie  dokumentu.  
Rysunki  robocze  będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu  nie  mniej  niż  14  zwykłych  dni  
roboczych  na  ich  przeanalizowanie.  Dostarczanie rysunków roboczych elementów i 
urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 
odniesieniu   do   projektu   budowlano-wykonawczego   i   szczegółowych   
specyfikacji technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno  
towarzyszyć  pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1. Nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy składanego dokumentu, 

2. Tytuł dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, 

3. Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

4. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element, 

5. Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 
składane będą  przez  Wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  



 

umieszczonym na rysunku  roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  
( Wykonawca )  je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone   pod   względem   wymiarów   i   powiązań   z   
wszelkimi   innymi   elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

8.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości     przerobowe     Wykonawcy     w     dziedzinie     robót     
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót 

w terminie  określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  rozdz. 
6.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać 
po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  
zarządzającemu realizacją umowy. 

8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca   dostarczy,   przed   zakończeniem   robót,   po   cztery   egzemplarze 
kompletnych  instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 
wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 
Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 
braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez  Wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  
po  zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 
wykonania urządzenia, 

2. Spis treści, 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 
pełny adres pocztowy, 



 

4. Gwarancje   producenta,   danymi   kontaktowe   do   najbliższego   
przedstawiciela producenta lub serwisu 

5. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

6. Dane o osiągach i wielkości nominalne, w miarę potrzeb wykresy i ilustracje, 

7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji, 

8. Instrukcje wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwania 
usterek, środki ostrożności, 

9. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe 
rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 
zamawiania części zamiennych,    wraz    z    kompletną    instrukcją    konserwacji    
zachowawczej    niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

10. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  
przełączników sterujących i alarmowych, schemat połączeń elektrycznych dostarczonych 
urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.  

9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający     realizacją     umowy     w     ramach     posiadanego     
umocowania od zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  
przez  sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

10. MATERIAŁY I  URZĄDZENIA 

10.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w  
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach    technicznych.    Przed    użyciem    
każdego    materiału    przewidywanego do wykonania  robót  stałych  Wykonawca  
przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i / lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 



 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego   źródła,   włączając   te,   które   zostały   wskazane   przez   zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  
i  jakość  odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

10.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 
urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót.  

10.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  
Wykonawcę  badań  jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  
materiałów  z  warunkami  podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane  przez  producenta,  poparte  w  
razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane   przez   
zarządzającego  realizacją   umowy   w   dowolnym  czasie.   W  przypadku, gdy zostanie  
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów i urządzeń   
z   wymaganiami   zawartymi   w   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

10.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały    uznane    przez    zarządzającego    realizacją    umowy    za    
niezgodne ze szczegółowymi    specyfikacjami    technicznymi    muszą    być    
niezwłocznie    usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość   tych   materiałów   może   być   odpowiednio   
skorygowana   przez   zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  
wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne 



 

ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

10.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  
utrzymywać ich jakość i własności 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.  
Tymczasowe  tereny  przeznaczone do składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach  zapewnionych  przez  
Wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

10.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  
materiały lub urządzenia   zamienne,   inne   niż   przewidziane   w   projekcie   lub   
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją  umowy  na  2  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  
jeśli  wymagane  jest badanie   materiału   lub   urządzenia   przez   zarządzającego   
realizacją   umowy.   Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  

11. SPRZĘT 

Wykonawca     jest     zobowiązany     do     używania     jedynie     takiego     
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  
wydajność  sprzętu powinna    gwarantować    prowadzenie    robót    zgodnie    z    
terminami    przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi  być  utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt Wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

12. TRANSPORT 



 

Na teren stanowiący własność Zamawiającego, na którym znajdować się będzie 
plac budowy zapewniony jest dojazd z dróg publicznych. Drogi te nie posiadają ograniczeń 
dotyczących warunków ruchu. 

W obrębie placu budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne 
drogi dojazdowe do placu budowy, drogi wewnętrzne, drogi montażowe i utwardzenia 
składowisk materiałów w obrębie placu budowy o nawierzchni utwardzonej, które 
zapewnią sprawne i bezpieczne    prowadzenia    robót    budowlanych.    Po    
zakończeniu    drogi    te    zostaną zlikwidowane, a teren uporządkowany. Koszt 
wykonania i likwidacji tych dróg uwzględnione są w cenie wykonania robót budowlanych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą  zarządzającego  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  
realizacją umowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   prowadzić   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne   wymagania,   co   do   zakresu   badań   i   ich   
częstotliwości   są   określone w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  
i  wytycznych.  W  przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  
określających  procedury badań. 

13.2. Pobieranie próbek 

Próbki   do   badań   będą   z   zasady   pobierane   losowo.   Zaleca   się   
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 



 

dodatkowe badania tych materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  
kwestionowane  materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 
własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych   badań   pokrywa   Wykonawca   
tylko   w   przypadku   stwierdzenia   usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 

13.3. Badania i  pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku,    gdy    normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    
wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury,  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych   w   celu   ich   inspekcji.   Będzie   on   przekazywał   Wykonawcy   
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania,  a  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach   przy   ocenie   zgodności   materiałów   i   robót   z   
projektem   Wykonawczym i szczegółowymi   specyfikacjami   technicznymi.   W   takim   
przypadku   całkowite   koszty powtórnych    lub    dodatkowych    badań    i    pobierania    
próbek    zostaną    poniesione przez Wykonawcę. 

14. OBMIARY ROBÓT 



 

Ze  względu  na  ryczałtowy  charakter  umowy  nie  jest  wymagane  sporządzanie 
obmiarów robót. Obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb oceny zaawansowania robót i wystawienia przejściowej 
faktury. 

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 
stanu na dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
budowlano-wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  
zatwierdzane przez inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  
przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

14.2. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją   umowy.   Jeżeli   urządzenia   te   lub   sprzęt   wymagają   
badań   atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

14.3. Czas  przeprowadzania  obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy określonych w 
umowie 

lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 
także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia   dłuższej   przerwy   w   robotach   lub   zmiany   Wykonawcy.   
Obmiar   robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

15. ODBIORY I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

16. PRZEPISY ZWIĄZANE 

16.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. 



 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

16.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez  władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 156 z 2006r, 
poz.1118 ze zmianami ), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 
Nr 75 z 2002r, poz. 690, ze zmianami ), 

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. ( Dz.U. Nr 80 z 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami ),4. Rozporządzenie      
Ministra      Gospodarki      Przestrzennej      i      Budownictwa z dnia 19.12.1994r.  w  
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10 z 1995, poz.48 ), 

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 ), 

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r,  poz. 1256 ), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 
2003r, poz. 932 ). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 
sierpnia 

1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz stosowania wyrobów 
budowlanych 

( Dz.U. Nr 107, poz.669, zm. Dz.U. Nr 8 z 2002r, poz. 71 ).  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 



 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST 1 

ROBOTY 
ZIEMNE 

 

1.1. Kody i nazwy robót 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji są roboty polegające na wykonaniu fundamentu pod słup 
stalowy dla zadaszenia przed przedszkolem. 

1.3. Zakres robót 

Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania robót zimnych. Zakres robót: 

1. Wykonanie wykopów pod fundament, 

2. Wykonanie ukopów, odkładu gruntu i zasypów fundamentów, 

3. Wywóz nadmiaru ziemi do miejsca składowania, 

4. Wykonanie innych robót towarzyszących, pomiary, wytyczenie obiektu. 

2. Materiały 

Stosowane materiały: 

1. Materiały pomocnicze stosowane przy robotach ziemnych: deski szalunkowe, 
bale, stemple. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu do wykonania robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 
szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, 
rozdz. 4. Wymagania szczegółowe: 

1. Należy przestrzegać technologii robót określonej w projekcie budowlanym. 

2. W pierwszym etapie należy zdjąć kostkę brukową, którą należy złożyć do 
składowania z przeznaczeniem do ponownego wbudowania. 



 

3. Roboty  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionego  geologa.  Obsługę  
geologiczną budowy zapewnia Zamawiający. 

5. Pozytywny wynik odbioru geologicznego wykopu lub jego części stanowić 
będzie podstawę   do   zgody   na   dalsze   prowadzenia   robót   budowlanych   dla   
całego   obiektu lub odpowiednio jego części. 

6. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostanie określony jako 
nieprzydatny do pozostawienia  jako  podłoże  budowlane  lub  jako  nieprzydatny  do  
wykonania  robót ziemnych, nie powinien być on użyty do tych celów. Dalszy sposób 
wykonania robót ustalić z inspektorem nadzoru, projektanta oraz w miarę potrzeb 
geologiem.  

6. Kontrola jakości 

Kontrola  jakości  polegać  będzie  na:  sprawdzeniu  zgodności  wykonanych  
robót z projektem  budowlanym,  dokładności  wytyczenia  wykopów,  prawidłowości  
wykonania zabezpieczenia stateczności skarp, sprawdzenie właściwości gruntu 
stanowiącego   podłoże   pod      fundamenty   i   inne   elementy   budowlane,   
sprawdzenie, czy nie nastąpiło   naruszenie   struktury   gruntu   w   miejscu   
posadowienia   fundamentów, sprawdzenie   jakości   gruntów   zastosowanych   do   
wykonania   nasypów   i   zasypów fundamentów,  sprawdzenie  zagęszczeń  nasypów  i  
zasypów,  sprawdzenie  zabezpieczeń przed napływem wody. 

7. Obmiar robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. Obowiązują jednostki obmiarowe: 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla  robót  nie  określonych  w  przedmiarze  robót  –  jednostki  według  
katalogów nakładów rzeczowych KNR2-01. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 
zgodności z zakresem   przewidzianym   w   projekcie   budowlanym.   W   szczególności   
sprawdzeniu podlegają: parametry mechaniczne gruntu stanowiącego podłoże pod 
fundamenty budynku i inne   elementy   budynku   ( w   tym   również   posadzki ),   
jakość   użytych   materiałów do wykonania zasypów i nasypów, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntu. W stosunku do robót zanikających, do których późniejszy 
dostęp będzie niemożliwy wymaga się wykonania odbiorów częściowych. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 

9. Normy i przepisy 

1/ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

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



 

3/ PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

4/ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

5/ Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-
montażowych. Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 1. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST 2 

ROBOTY BETONOWE I 
ŻELBETOWE 

 

1.1. Kody i nazwy robót 

45262300-4   Betonowanie 

45262311-4   Betonowanie konstrukcji 

45262310-7   Zbrojenie 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji 
inwestycji określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  

1.3. Zakres robót 

Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych wraz ze zbrojeniem. Zakres 
robót: 

1. Wykonanie stóp fundamentowych, 

2. Materiały 

Stosowane materiały: 

1. Beton wg PN-EN 206-1, 

2. Pręty okrągłe do zbrojenia betonu gatunku St0S-b i St3S-X wg PN-82/H-93215, 

4. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-EN 197-1, 



 

5. Kruszywo do betonów wg PN-B-06714, 

6. Woda zarobowa wg PN-B-03250, 

7. Dodatki do betonów dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat 
technicznych, 

8. Inne: deski szalunkowe, bale, stemple, szalunki tekturowe 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do 
wykonania robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 
szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, 
rozdz. 4. Wymagania szczegółowe: 

1. Należy przestrzegać technologii robót określonej w projekcie budowlanym. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prowadzona będzie dwuetapowo. W I etapie przed betonowaniem 
sprawdzeniu  podlegać  polegała  będzie  na:  prawidłowość  wykonania  zbrojenia  ( 
ilość, usytuowanie, grubości otulenia betonem ). Do betonowania można przystąpić po 
wyrażeniu zgody przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlegać będzie jakość betonu, 
jakość powierzchni, wymiary elementów. 

7. Obmiar robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. Obowiązują jednostki obmiarowe: 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla  robót  nie  określonych  w  przedmiarze  robót  –  jednostki  według  
katalogów nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 
zgodności z zakresem   przewidzianym   w   projekcie   budowlanym.   W   szczególności   
sprawdzeniu podlegają: parametry wbudowanych materiałów, prawidłowość cech 
geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jego elementów, prawidłowość położenia w 
planie i rzędnych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, jakość betonu pod 
względem zagęszczenia i jednolitości   masy,   połączenia   elementów   konstrukcyjnych,   
prawidłowość   wykonania poduszek cementowych w miejscu oparcia na murze, 
prawidłowość wykonania robót zanikających,  np. przygotowanie  zbrojenia,  ułożenia  
izolacji  itp.,  występowania  raków.  



 

Zasady odbioru zgodnie z normą PN-88/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 

9. Normy i przepisy 

1/ PN-B-03264:2002   Konstrukcje   betonowe,   żelbetowe   i   sprężone.   
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2/ PN-EN   206-1:2003   Beton.   Część   1:   Wymagania,   właściwości,   
produkcja i zgodność 

3/ PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

4/ Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-
montażowych. Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 1. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST 3 

KONSTRUKCJE 
STALOWE 

 

1.1. Kody i nazwy robót 

45223100-7    Montaż konstrukcji stalowych 

45223210-1    Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45442100-8    Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji 
inwestycji określonej w części I. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 

Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących  wykonania  elementów  konstrukcji  stalowych  przewidzianych  do  
wykonania w budynku. Szczegółowy zakres robót dla konstrukcji stalowych: 

1. Wykonanie i montaż słupa stalowego, 



 

2. Wykonanie i montaż belek stalowych 

2. Materiały 

Stosowane materiały: 

1. Kształtowniki zimnogięte kwadratowe i prostokątne wg BN-79/0656-01, 

2. Kształtowniki zimnogięte kwadratowe i prostokątne wg EN-10025, 

3. Walcówka i pręty okrągłe wg PN-82/H-93215, 

4. Blachy grube ze stali klasy 1 – 3, 

5. Konstrukcje stalowe spawane warsztatowo na podstawie dokumentacji 
projektowej, 

6. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-M-82101, 

7. Zaprawa cementowa klasy M10 wg PN-90/B-14501, 

8. Inne materiały: elektrody, farby, itp.  

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do 
wykonania robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 
szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe: 

1. Należy   przestrzegać   technologii   robót   określonej   w   projekcie   
budowlano- wykonawczym. 

2. Przed   wykonaniem   konstrukcji   na   warsztacie   należy   dokonać   
obmiarów szczegółowych na budowie W przypadku stwierdzenia większych 
rozbieżności w stosunku do założeń  projektowych,  wykonawca  zgłosi  powyższe  
problemy  inspektorowi  nadzoru i projektantowi.   Na czas   potrzebny   na   podjęcie   
odpowiednich   decyzji   wykonawca zabezpieczy odcinek robót. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrożeń. 

7. Obmiar robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. Obowiązują jednostki obmiarowe: 



 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla  robót  nie  określonych  w  przedmiarze  robót  –  jednostki  według  
katalogów nakładów rzeczowych KNR2-05. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 
zgodności z zakresem   przewidzianym   w   projekcie   budowlanym.   W   szczególności   
sprawdzeniu podlegają: parametry wbudowanych materiałów, sposób zabezpieczenia przed 
korozją, prawidłowość kształtu i głównych wymiarów, połączenia elementów 
konstrukcyjnych, prawidłowość oparcia na murach i innych elementach, dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe. Zasady odbioru zgodnie z normą PN-B-06200:2002 – Konstrukcje 
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 

9. Normy i przepisy 

1/ Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-
montażowych. Wyd. Arkady 1990r, Tom III. 

2/ PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

3/ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST 4 

ROBOTY CIESIELSKIE 

 

1.1. Kody i nazwy robót 

- wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261100-5 

- roboty ciesielskie, CPV 45422000-1 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji 
inwestycji określonej w części I. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie więźby dachowej. Szczegółowy zakres robót: 

1. Montaż krokwi dachowych 



 

2. Materiały 

Stosowane materiały podstawowe: 

1. Tarcica iglasta  70x180 mm, sortowana wytrzymałościowo klasy C27. 
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widocznie zepsute   i   
smołowe   sęki,   siniznę,   rdzenie   podwójne,   czerwień,   zgniliznę   miękką, 
rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 

2. Impregnaty do drewna grzybo-, ognio- i owadobójczy. 

7. Inne materiały: Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy stosować 
łączniki metalowe takie jak: gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 

Przy  wykonaniu  uwzględnić  warunki  zamieszczone  w  projekcie  
budowlanym. Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry 
jakości, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości 
producenta wyrobu. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do 
wykonania robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 
szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe 
według projektu budowlanego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i 
odchyłek wykonawczych. 

7. Obmiar robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. Obowiązują jednostki obmiarowe: 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla  robót  nie  określonych  w  przedmiarze  robót  –  jednostki  według  
katalogów nakładów rzeczowych KNR2-02. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 
zgodności z zakresem  przewidzianym  w   projekcie   budowlanym.   Odbiór robót polega 



 

na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 
Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w 
dokumentach przywołanych w punkcie 9. Dodatkowo obowiązywać będą wymagania i 
warunki techniczne wynikające z aprobaty technicznej dla zastosowanego wyrobu. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie dokumenty dla przyjętego wyrobu. 

9. Przepisy i dokumenty związane 

PN-61/D-95007- Drewno tartaczne iglaste 

PN-57/D-96000- Tarcica iglasta 

PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, 

dopuszczalne odchyłki 

PN-EN 912:2000 - Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 

PN-C-04906:2000 - Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST 5 

ROBOTY DEKARSKIE I 
BLACHARSKIE 

 

1.1. Kody i nazwy robót 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261400-8 Pokrywanie 

45261410-1 Izolowanie dachu 

1.2. Przedmiot specyfikacji 



 

Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji 
inwestycji określonej w części I. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem 
obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, itp. Szczegółowy zakres robót: 

1. Pokrycie dachu blachą trapezową ocynkowaną i lakierowaną, 

3. Wykonanie obróbek blacharskich, 

4. Montaż rynien i rur spustowych z PCW. 

2. Materiały 

Stosowane materiały podstawowe: 

1. Blacha profilowana fałdowa, ocynkowana T-55, grubość 1mm, 

2. Blacha stalowa do obróbek stalowych o grubości 0.75mm, ocynkowana, 

3. Deski z tarcicy sosnowej obrzynanej kl. III, 

4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, grubość 0.75mm, 

5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, grubość 0.75mm, 

6. Farba olejna, 

7. Inne materiały: śruby, blachowkręty, nity jednostronne do lekkiej obudowy. 

Przy  wykonaniu  uwzględnić  warunki  zamieszczone  w  projekcie  
budowlanym. Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry 
jakości, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości 
producenta wyrobu. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do 
wykonania robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 
szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe 
według projektu budowlanego. 

6. Kontrola jakości 



 

Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i 
odchyłek wykonawczych 

7. Obmiar robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. Obowiązują jednostki obmiarowe: 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla  robót  nie  określonych  w  przedmiarze  robót  –  jednostki  według  
katalogów nakładów rzeczowych KNR2-02. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 
zgodności z zakresem   przewidzianym   w   projekcie   budowlanym.   W   szczególności   
sprawdzeniu podlegają: sprawdzenie jakości, sprawdzenie prostoliniowości i odległości 
arkuszy pokrycia, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków i połączeń, stwierdzenie 
zgodności wymiarów i odchyłek, sprawdzenie wad powierzchni i zabezpieczeń 
antykorozyjnych, sprawdzenie dokładności   wykonania,   sprawdzenia   szczelności   
pokrycia   i   wykonania   zabezpieczeń przed podrywaniem wiatru, sprawdzenie spadków. 

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w 
dokumentach przywołanych w punkcie 9. Dodatkowo obowiązywać będą wymagania i 
warunki techniczne wynikające z aprobaty technicznej dla zastosowanego wyrobu. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie dokumenty dla przyjętego wyrobu. 

9. Przepisy i dokumenty związane 

1/ PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

2/ Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-
montażowych. Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 3. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST 6 

ROBOTY 
MALARSKIE 

 

1.1. Kody i nazwy robót 

45442100-8    Roboty malarskie 

45442180-2    Powtórne malowanie 

1.2. Przedmiot specyfikacji 



 

Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji 
inwestycji określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 

Szczegółowy zakres robót: 

1. Malowanie elementów stalowych farbą olejną. 

2. Materiały 

Stosowane materiały podstawowe: 

1. Farba olejna.  

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do 
wykonania robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 
szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe 
według projektu budowlanego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i 
odchyłek wykonawczych. 

7. Obmiar   robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. Obowiązują jednostki obmiarowe: 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla  robót  nie  określonych  w  przedmiarze  robót  –  jednostki  według  
katalogów nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 
zgodności z zakresem   przewidzianym   w   projekcie   budowlanym.   W   szczególności   
sprawdzeniu podlegają: sprawdzenie jakości materiałów, sprawdzenie równomierności 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia  barwy  i  zgodności  z  wzorem producenta,  
stwierdzenia  braku  plam smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla, itp., sprawdzenie 
odporności na wycieranie, zarysowanie, zmywanie. 



 

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w 
dokumentach przywołanych w punkcie 9. W przypadku powłok malarskich 
specjalistycznych dodatkowo obowiązują   wymagania   i   warunki   techniczne   
wynikające   z   aprobaty   technicznej dla zastosowanego wyrobu. 

9. Przepisy   i dokumenty związane 

1/ Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-
montażowych. Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja techniczna wykonania 

 i odbioru robót 
 

 

1. Zagadnienia ogólne. 

 

1.1. Wprowadzenie. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: Budowa nowego oraz przebudowa istniejącego placu zabaw dla 
dzieci określa następujące wymagania w zakresie: 

· właściwości materiałów 

· sposobu i jakości wykonania robót 

· odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi. 

Przedmiot zamówienia określają: 

· projekt budowlany 

· przedmiar robót 

· wykaz urządzeń – załącznik A1 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw – 45.11.27.23-9 

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - 45.23.30.00-9 

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - 45.22.38.00-4 

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszk. obiektów budowlanych – 45.21.41.00-1 

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim 

przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania 

inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii 

wykonywania robót. Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 



 

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 
oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego. 

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 

podstawowych obowiązków Wykonawcy. 

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania. 

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w: 

· przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane) 

· Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177 

· aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

· PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw, 

· PN-PE 1176-1 wyposażenia pl. zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. badań., 

· PN-PE 1176-7 wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydanie 
MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej” 

1.6. Odbiór robót. 

Podstawą odbioru robót będzie: 

· pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót 

· dokumentacja powykonawcza 

· posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. 
certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe 

· aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i 
stosowania w budownictwie 

· uporządkowanie terenu realizacji zadania 

1.7. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót. 

Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala 
termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. 



 

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i 
podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i 
wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 

2. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45.23.30.00-9 

2.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułożeniem piaskowej nawierzchni bezpiecznej dla upadku z 
wysokości min. 3,0 m wraz z przygotowaniem podłoża pod tę nawierzchnię. 

2.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac 
zabaw. 

• Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 

• Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnie 

• demontaż urządzeń istniejących 

• Wykonanie nawierzchni zgodnie z technologia wykonania. 

2.3. Sprzęt 

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą 
byćwykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.4. Wykonanie robót 

2.4.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 

• Wykoszenie terenu, gdzie występuje darń. 

• Usuniecie kamieni i innych zbędnych materiałów. 

• Zniwelowanie i wyrównanie nierówności w podłożu 

• Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie  

• demontaż istniejących urządzeń  

2.4.3 Wykonanie nawierzchni piaskowej  

Materiały: 

 Piasek luźny płukany     5cm 

 Żwir luźny płukany zaokrąglony 2-8mm  25cm 

 Geowłóknina separująca  

Piasek wolny od cząstek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1 



 

Transport: 

Żwir i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wykonanie: 

Żwir lub piasek należy równomiernie rozścielić w wykorytowanym zagłębieniu. Nawierzchnia 
bezpieczna powinna w szczególności powinna być wykonana, jako przepuszczalna, 
bezpieczna dla upadków z wysokości min 3m. Między warstwą żwiru i piasku należy ułożyć 
geowłókninę. 

3. Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45.11.27.23-9 

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4 

3.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji. 

3.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i 
wznoszeniem gotowych konstrukcji. 

3.3. Materiały 

• Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, wg załącznika A1 

• Urządzenia zabawowe – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone, wg załącznika A1 

• Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, wg załącznika A1 

• Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, wg załącznika A1 

• Prefabrykaty betonowe wg producenta urządzenia 

• Fundamenty betonowe wg producenta urządzenia 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

Urządzenia do zabawy musza spełniać następujące wymogi: 

• podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: drewno sosnowe, toczone 
cylindryczne, oszlifowane, impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową, stal ocynkowana 
ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, płyta HDPE. 

• elementy metalowe takie jak śruby zamkowe, łańcuchy, podkładki i inne winny być 

ocynkowane, 



 

• zawiesia huśtawek samosmarujące, 

• złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie sie (specjalna konstrukcja 

śrub i zabezpieczeń) 

• do połączeń stosować śruby (posiadające zaświadczenia o jakości) M6 do M12 z 
nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze 
lub zamknięte w plastikowej kopułce, 

• sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, 

• wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi sie nasadkami 
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, 

• siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną, 

• części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, 

• części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur. Wszystkie 
zastosowane przez wykonawcę urządzenia musza być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

• parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg 

strefy bezpieczeństwa, itp.), 

• wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i 
wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same 
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi jeśli będą miały zbliżony wygląd. 

3.4. Sprzęt i maszyny: 

Łopaty, kilofy, łomy, grabki, Poziomice, miary, Młotki, Klucze specjalistyczne, Wiertarki i 
wkrętarki, Piła ręczna, Taczka. Ubijaki i zagęszczarki 

3.5. Transport: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

3.6. Wykonanie i zakres robót. 



 

Poszczególne elementy wchodzące w skład urządzenia należy zmontować zgodne z 
instrukcją producenta. Urządzenia zamontować zgodnie z projektem. Montażu dokonać z 
uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa podanych przez producenta oraz 
zachować skrajnie jak w projekcie budowlanym. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć 
przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas 
prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń dokonać w 
gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych, zgodnie z zaleceniami 
producenta, lub na fundamentach wylewanych na mokro wg instrukcji producenta. 

3.7. Odbiór materiałów.  

Należy sprawdzić: 

• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu 

• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych 
wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i 
grubości ścianek elementów składowych 

• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia 

4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 
dokumentacji projektowej i przepisów związanych. 

Odbiór końcowy – roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych 
odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót. 

Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia 
robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji 
wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

· zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 

· przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 

· certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 
certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i 
urządzenia 

· posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

· czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 

· czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w 
granicach placu budowy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół 
odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót 
i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty Po sporządzeniu i podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren 
do użytkowania. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 

Roboty budowlano w zakresie:  

platforma dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Przedszkolu Gminnym w 

Nowym Żmigrodzie 

 (CPV 45.31.30.00-4) 
 

 

1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  w  zakresie  dostawy  i  montażu  platformy  schodowej  do  transportu  
osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Niniejszą specyfikacje techniczna jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pn. „Budowa nowego oraz przebudowa istniejącego 
placu zabaw dla dzieci, i dostosowanie wejścia do budynku przedszkola dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.” 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy robotach w 
zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych. 

1.4.Określenia podstawowe. 

1.4.1. Platforma schodowa – urządzenie służące do transportu osób na wózkach wzdłuż 
biegów schodów o torze krzywoliniowym. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
umową, dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.URZĄDZENIA. 

2.1.Platforma  schodowa  do  transportu  osób  niepełnosprawnych  na  wózkach  
inwalidzkich montowana na zewnątrz budynku. 



 

Parametry techniczne: 

wymiary platformy min. :800 mm x 700 mm 

instalacja: na zewnątrz budynku 

udźwig min.: 200 kg 

sposób składania platformy: automatyczny 

najazd na rampę: boczny (2 rampy najazdu) 

ramiona zabezpieczające : automatyczne, niezależnie pracujące (B.I.) 

długość prowadnic: ok. 4,1 m 

zakręty:1 x 90° (na górnym przystanku potrzebna przestrzeń min. 1300 mm za zakrętem) 

sposób mocowania toru: na słupkach samonośnych mocowanych do stopni schodów 

system stabilizujący: wliczony 

pokrowiec zabezpieczający: 1 szt. 

inne: czujnik przeciążenia 

Standardowe wyposażenie platformy: 

Kaseta wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnymi 
i górnym przystanku. 

Awaryjny przycisk STOP. 

Awaryjne ręczne uwalnianie. 

Ogranicznik prędkości i chwytacze. 

Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia. 

System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych 
przedmiotów leżących na torze jazdy platformy. 

słupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt na wysokości 1,1m ze stali nierdzewnej, 
mocowane do schodów żelbetowych  

słupki i balustrady dostarczone wg. specyfikacji producenta platformy 

Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 
Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego 
do eksploatacji. Dostarczone  na  budowę  urządzenie  musi  być sprawdzone pod względem 
jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i 
dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod 
względem: 

- jakości urządzenia 



 

- zgodności z dokumentacją projektową 

- zgodności z certyfikatami i atestami. 

Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. 

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  
podanymi  przez producentów.  Wszystkie wyroby należy  przechowywać  w  magazynach  
zamkniętych.  Stosować tylko urządzenia  sprawdzone,  posiadające  stosowne  certyfikaty  i  atesty  
stanowiące  kompleksowe  rozwiązania systemowe. 

3.   SPRZĘT. 

Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują niekorzystnego 
wpływu na jakość montażu urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4.   TRANSPORT. 

Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urządzenia należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  obok siebie i zabezpieczyć przed  możliwością  
przesuwania się lub utratą stateczności  podczas  transportu.  Jeżeli   długość  przewożonych   
elementów  jest  większa  niż   długość samochodu, to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca jest  zobowiązany do  
stosowania  takich  środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość 
przewożonych elementów urządzenia. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. Elementy 
urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, odprysków itp. Elementy 
urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją 
producenta. Tory jezdne należy montować do stopni schodów na słupkach.  Przed  trwałym  
zamocowaniem  należy  dokonać  precyzyjnych  pomiarów  w  celu  ustawienia  elementów w 
pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione. Urządzenie należy 
podłączyć przyłączem kablowym  do  istniejącej  instalacji  elektrycznej  w  miejscu uzgodnionym 
z inspektorem nadzoru. Należy zamontować instalację ochronną uziemiającą urządzenia. Po 
zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób 
jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej 
przyłączeniowej i uziemiającej. Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru Technicznego 

6.   KONTROLA JAKOŚCI. 

Badanie odbiorowe należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez   producenta   stwierdzających   zgodność   z   wymaganiami   dokumentacji   
projektowej   i   normami państwowymi. 

Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
instalacyjnych 



 

- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowani 

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  wbudowanych  elementów,  także  pod  względem równości,  
pionowości  i spoziomowania 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 

- sprawdzenie działania części ruchomych 

- badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej 

- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciążeniem dopuszczalnym 

- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, w tym barierek i innych elementów 
zabezpieczających 

- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu 

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skuteczności zerowania, uziemiającej. 

7.   ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  poprawności  wykonania,  montażu  i  
działania platformy  schodowej  do  transportu  osób  niepełnosprawnych  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami, dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Odbioru 
dokonuje Zamawiający i Urząd Dozoru Technicznego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1)   PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i 
przeciwwagowe – Typ T 

2)    PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II, III 
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