
                                                                                                                  Załącznik nr 1.1. do SIWZ 
 

 1 

          
                                                                                        
 
                                                                                                          
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (dalej: ST) 
 
 
 
Obiekt:  Budynki mieszkalne – komunalne, wielorodzinne 
 
Temat:  Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych                                             

w Świętochłowicach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.: 

 
 
 
     
                                                                                          
 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej ul. Tunelowa w Świętochłowicach 

Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
Opracował:  Robert Sieja i Marek Eichhorn 
                      
Data wykonania:  15 lipca 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Załącznik nr 1.1. do SIWZ 
 

 2 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem klatek schodowych  
w Świętochłowicach. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie remontu klatek schodowych. 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie robót ogólnobudowlanych, murarsko – 
tynkarskich oraz malarskich. 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 

45000000-7 - roboty budowlane 

45262522-6 - roboty murarskie 

45410000-4 - tynkowanie 

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian  

45442100-8 - roboty malarskie  

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne  

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót.    

1.4 Określenia podstawowe 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi. 

Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących 
bieżącej konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
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prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęciu i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorców częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, aparaty geodezyjne  
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  
– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.) 

Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraqz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilość wykonanych robót, bierze udział  
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
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europejski (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą 
specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-
montażowych. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji 
zadania. 

1.5.2 Dokumentacja - przedmiary 

Do w/w dokumentacji opracowano przedmiary. 

1.5.3 Zgodność robót z ST  

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z kosztorysem               
i ST. 

Wielkości określone w kosztorysie i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
kosztorysem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. 

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie 
określonym w umowie.  
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W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót. Wykonawca dokona  
ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalny będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                            
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze 
na potrzeby budowy. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                   
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy                               
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

2. Materiały: 

Do prac użyte będą m. in. n/w materiały w zależności od stosowanej technologii: 

  gips szpachlowy, 

  zaprawa tynkarska, 

  płyny gruntujące, 

  farby podkładowe i emulsyjne, 

  farby olejne i ftalowe. 
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2.1 Rodzaje 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów zastosowanych w kosztorysie 
ofertowym, spełniających określone prawem standardy.  

Zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, 
znaki) spełniających określone prawem standardy. 

2.2 Wymagania 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Rusztowania 
powinny posiadać certyfikaty. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

2.4 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 Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczalne przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(plan biozy). 
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5.2 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 oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), posiadają deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jw.                          
i które spełniają wymogi ST, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m², 1 m³, 1 mb, 1 szt., 1 kpl., 1 tona.  

Obmiar robót dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót: 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowego), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
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 oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                           
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór po upływie 
okresu gwarancji – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w p.8.4 powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w kosztorysie 
ofertowym. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowanie, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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B. WYKONANIE ROBÓT 

 

1. Remont klatek schodowych: malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, farbami  
olejnymi. 

1.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych. 
Zagospodarowanie placu budowy: 

1.1.1 Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności: ogrodzić plac budowy, ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w 
czasie wykonywania robót osobom: 

 mających dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy 
powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m; 

 przygotować składy na materiały; 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

1.1.2 Ogrodzenia, drogi, przejścia 

 na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. 

Koszt zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien skalkulować w kosztach 
ogólnych budowy. 

1.2 Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze obejmują m. in.: 

 skucie luźnych tynków, 

 wykonanie tynków, 

 zeskrobanie starej farby,    

 gruntowanie ścian i sufitów, 

 malowanie ścian farbami emulsyjnymi, 

 malowanie farbami olejnymi. 

1.2.1 Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują 
zachowania warunków umowy nie są dopuszczone do robót. 

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w ST, który 
będzie spełniał wymagania BHP. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie 
robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się 
do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, który mógłby 
spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 

1.2.2 Obmiar robót – jak w wymaganiach ogólnych ST. 

1.3 Odbiór robót 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót, zgodnie 
z zapisami w umowie. 

1.4 Podstawa płatności – jak w wymaganiach ogólnych ST. 
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1.5 Przepisy związane – jak poniżej. 

1.6 Roboty wykończeniowe 

1.6.1 Zakres robót wykończeniowych       

Malowanie ścian i sufitów 

C. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2019 r. Nr 1186). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1843 
ze zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 266). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. 2018 poz. 620 ze 
zm.). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póź. 1321 z póź. 
zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2018 poz.799 ze 
zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r.  
Nr 470). 

2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, póź. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, póź. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póź. 401). 

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, póź. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (j.t. Dz.U. 
z 2013r., poz. 1129).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2018 r. poz. 963). 

 


