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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa :     Remont klatki schodowej i korytarzy
Lokalizacja: :   Malbork ul. Jagiellońska 79-82

0Uczestnicy  :

1.2.1. Zamawiający: SOSW Malbork ul. Jagiellońska 79-82

1.2.2. Instytucja finansująca : SOSW Malbork ul. Jagiellońska 79-82 

1.2.3. Wykonawca: zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie prac związanych z robotami  związanymi  z dostosowaniem ciągów ewakuacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW Malbork ul. Jagiellońska 79-82 w zakresie :

-  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi z PCV EI 30
- montaż nakładek PCV na parapety
- wyrównanie podstopni płytą gipsowo-włóknową gr 3 cm
- malowanie ścian i sufitów
- wymiana okładzin poręczy z masy plastycznej z wkręceniem stoperów 
- czyszczenie, miniowanie i malowanie balustrady schodowej
- obłożenie schodów wykładziną tarket z zastosowaniem nosków schodowych, kątowników oraz dotykowych pasów  
ostrzegawczych na pierwszym i ostatnim stopniu
- remont sal głośnych 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Przedmiary robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

   ogólna specyfikacja techniczna
   szczegółowa specyfikacja techniczna  

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 
godzin.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją   kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.4.4.Dokumentacja  Przetargowa,  Specyfikacja   Techniczna   oraz   dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora 
Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby    jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności:

0Przedmiar robót
1Specyfikacje techniczne
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Wykonawca  nie  może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

 1.5   Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
1.5.2.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.

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

1.5.4.remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

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

1.5.6.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.7.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.5.8.dokumentacji  powykonawczej  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  składającą  się  z  dokumentacji  budowy  z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
1.5.9.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.5.10.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, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.5.11.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót.
1.5.12.inspektorze  nadzoru  budowlanego  -  należy przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne funkcje  techniczne  w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie 
i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  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.
1.5.13.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,  upoważnioną do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.5.14.rejestrze  obmiarów  (książce  obmiarów)  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  ZRU  książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.
1.5.15.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.
1.5.16.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.
1.5.17.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji 
ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
 1.5.18.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)  -  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę  odbioru  robót 
ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i 
przewodów kominowych. Protokoły sporządza Wykonawca robót. Brak przedstawienia protokołów w czasie odbioru 
końcowego  uznane  będzie  za  brak  kompletności  dokumentów  wymaganych  przy  odbiorze  końcowym.  Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
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1.5.19.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności,  zwanych też 
„odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy faktu zakończenia robót budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i  uporządkowaniem terenu  budowy i 
ewentualnie  terenów  przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego 
dokumentacji powykonawczej.
1.5.20.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej.
1.5.21.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.5.22.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.
1.5.23.wspólnym  słowniku  zamówień  -  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika 
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z 
postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.5.24.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy

2.    PROWADZENIE ROBÓT

2.1.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,  wymaganiami  specyfikacji,  dokumentów 
przetargowych robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  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.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i  elementów robót będą oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w umowie, projekcie 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.

2.2.Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone są na podstawie dołączonego  do niniejszej specyfikacji rzutu liniowego budynku z 
zaznaczonymi pomieszczeniami remontowanymi.

2.2.2. 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.

2.2.3. Ochrona własności i urządzeń
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  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.

2.2.4. 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. 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia  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, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane 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.

2.3. Program zapewnienia 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,  program  zapewnienia  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.

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. 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.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
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2.5.1.Informacje ogólne

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

• rysunki robocze
• dokumentacja powykonawcza

3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  ze  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.

4 MATERIAŁY 

0Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w 
poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do 
wykonania  robót  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich 
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją 
umowy. 
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 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.

1Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 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 przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)  W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 

materiały przeznaczone dla realizacji robót.

4.3.  Atesty materiałów
W  przypadku  materiałów,  dla  których  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, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność  właściwości  przewidzianych  do użycia  materiałów z  wymaganiami  zawartymi  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

0Materiały 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 
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umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

1Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały 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 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 będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy 
na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  nie  może  być  zmieniany  
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. 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. 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.

6. TRANSPORT

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 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  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy.  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.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  umowie  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.

2Pobieranie 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.
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3Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU 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 ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
 Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
8.   OBMIARY ROBÓT

8.1. 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   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 ZRU. 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.

8.2 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.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu  dokonywania 
miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  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.

9 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Opłata za pobór wody, energii elektrycznej – sposób płatności zostanie określony w protokole przekazania placu budowy. 

10PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 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 punkcie 9 każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

0Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi zmianami

 



9
1Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
2Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi 
zmianami
3Ustawa o dostępie do informacji  o środowisku i jego  ochronie oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
4Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.  U.  Nr  30/1989 póz.  163)  wraz  z  późniejszymi 
zmianami
5Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, 
poz. 48).

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.

 Roboty remontowe ogólnobudowlane  
CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian       

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  przewidzianych do wykonania w 
ramach  robót  związanych z dostosowaniem  klatki schodowej i korytarzy dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w 
Malborku ul. Jagiellońska 79-82 w zakresie :

 -  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi z PCV EI 30
- montaż nakładek PCV na parapety
- wyrównanie podstopni płytą gipsowo-włóknową gr 3 cm
- malowanie ścian i sufitów
- wymiana okładzin poręczy z masy plastycznej z wkręceniem stoperów 
- czyszczenie, miniowanie i malowanie balustrady schodowej
- obłożenie schodów wykładziną tarket  z zastosowaniem noskó1)w schodowych,  kątownikó2)w oraz dotykowych  
pasów ostrzegawczych na pierwszym i ostatnim stopniu
- remont sal głośnych

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST pkt. 5.

1.3. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową,    SST i poleceniami ZRU. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.
 
2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  

  2.1.tarket – kolorystyka uzgodniona w trakcie realizacji robót
-elastyczna wykładzina homogeniczna
- lat gwarancji – 10
-zabezpieczenia powierzchni – Poliuretan PUR
-certyfikat zgodności WE-1488-CPD-0017
-zachowanie elastyczne –antystatyczna
- odporność na poślizg –klasa DS.
- grubość całkowita – 2,0mm
- grubość warstwy użytkowej 2,0 mm
-  odporność na ścieranie – grupa T
- noski schodowe
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-dotykowe pasy ostrzegawcze
- kątowniki 

2.2. Drzwi z PCV EI30

Rysunek poglądowy (strona otwierania ustalona zostanie podczas realizacji zadania).
Drzwi do grup z samozamykaczem.

2.3. Pozostałe
-  nakładki  PCV na parapety głębokości 30 cm
- płyta gipsowo-włóknowa gr 3 cm
- farba emulsyjna , olejna, preparat gruntujący, gips szpachlowy
-  okładziny poręczy z masy plastycznej z wkręceniem stoperów 
- płyty gipsowo-kartonowe gr 12,5
- ruszt metalowy 100
 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty ITB oraz PZH oraz dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  wykończeniowych  pozostawia  się  do  uznania  po  uzgodnieniu  
z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  

Roboty  są robotami nieskomplikowanymi, należy je wykonać  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, technologią i 
wskazówkami producentów materiałów budowlanych.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST .

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz OST  

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Arkady, Warszawa 1990r. 

 


