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WYKAZ 
SPECYFIKACJI I KODÓW CPV

45000000-7 - Roboty budowlane:

        ST    -  Wymagania ogólne 

ST-1.01 – Remont schodów wewnętrznych

                         Kod CPV  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

                 Kod CPV  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

                 Kod CPV  45262510-9  Roboty kamieniarskie                          
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                                    S P E C Y F I K A C J A     T E C H N I C Z N A
/ST/

WYMAGANIA OGÓLNE

Klasyfikacja robót - kod CPV  45000000-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
Remont  schodów wewnętrznych w budynku  "A"  ZSOMS ul. Kozielska 19 w Raciborzu”
1.2. Zakres stosowania /ST/
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót.

1.3. Zakres robót objętych /ST/
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niniejszymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. Roboty obejmują:

- rozebranie stopni  z płyt lastrykowych,
- zerwanie okładziny lastryko z posadzek podestów
- przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków,
- wykonanie okładziny schodów i spoczników z płyt granitowych, stopnie i spocznik 

wykończone antypoślizgowo przez szlifowanie,
- wywóz gruzu i odpadów budowlanych,

 1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych 
rodzaju robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:

ST – 1.01  Remont schodów wewnętrznych

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w ST zdefiniowane są w:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego – Dz. U. Nr 202, poz. 2072

 Obwieszczenie MRRiB z dnia 10.11.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – 
Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106, poz.1126

 Ustawie z dn. 07.07.1994 r – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106 (załącznik do poz. 106) z 
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późniejszymi zmianami
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego
Budowla -  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury
Dokumentacja budowy – projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad 
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót
Inwestor  (Zamawiający) -  - strona umowy zlecająca roboty, do które należy zorganizowanie procesu 
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez
osoby po odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, 
Księga obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami 
Obiekt budowlany – za obiekt budowlany uważa się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 
mająca uprawnienia do projektowania w specjalności zgodnej z zakresem opracowania dokumentacji 
projektowej.
Roboty budowlane – budowa, przebudowa, montaż, remont, lub rozbiórka obiektu budowlanego
Teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Umowa – podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy 
dotyczące realizacji budowy
Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
Wykonawca – strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 
budowlano – wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy.
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w szczegółowych warunkach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa komplety ST. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru 
ostatecznego robót.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  będzie zawierała przedmiar robót

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru oraz projektanta o 
ewentualnych rozbieżnościach między stanem istniejącym a założeniami przyjętymi w Dokumentacji 
Projektowej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową 
i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej 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 bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.   Dziennik budowy
Z chwilą przejęcia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest przeznaczona do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robot. Do dokonywania wpisów w dzienniku 
budowy upoważnieni są: Inwestor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, projektant, Kierownik Budowy, 
Kierownik Robót, pracownicy organów Nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika 
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budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób 
upoważnionych) odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w ceną umowną.

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 oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia placu budowy (wyposażenie w 
sprzęt gaśniczy) oraz składowania materiałów (zwłaszcza łatwopalnych)

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

1.5.10. 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 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 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 oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Na żądanie Inwestora Wykonawca okaże odpowiednie 
uprawnienia pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
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w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.

2. Materiały
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 

zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:
 bezpieczeństwo konstrukcji
 bezpieczeństwo pożarowe
 bezpieczeństwo użytkowania
 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska
 ochrony przed hałasem i drganiami
 oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

Użyte wyroby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów 
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych 
Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano – wykonawczej 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne 
z zaleceniami producenta, tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą 
parametrów, właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa oraz atesty do zatwierdzenia 
przez Inwestora.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

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.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w 
dokumentacji budowlano – wykonawczej i ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody 
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Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być w dobrym
stanie i w gotowości do pracy.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową, bez zbędnych przerw i przestojów.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji budowano – wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót 
dodatkowych Wykonawca może przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z 
Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenie 
lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także 
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy przedstawi Inwestorowi zaświadczenie 
o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i 
Techników Budownictwa.
            Roboty wykonać zgodnie z instrukcjami  montażu  dostarczonymi przez producentów oraz 
zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych 

- Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone.

7. Obmiar robót
7.1.      Zasady wykonywania obmiarów

Obmiar wykonanych  przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

 Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów należy wykonać dla 
każdej pozycji kosztorysowej zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie

 z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy  
udziale Wykonawcy przez:

- Inspektora Nadzoru
a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu,
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b/ odbiorowi częściowemu
-Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
c/ odbiorowi ostatecznemu
d/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy
Częściowego odbioru dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości , jakości zgodności z dokumentacją budowlano – 

wykonawczą oraz ST wykonanych części robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia 
Zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor 
Nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty 
może wystąpić ze strony Zamawiającego  dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru podczas odbioru.
Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

Odbioru Ostatecznego robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
- Specyfikację Techniczną
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu, udokumentowane wykonania jego zaleceń
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
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będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
Komisja dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, , protokołów 
pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja.

Z przeprowadzonych czynności sporządza protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie 
odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót 
decyduje Inspektor Nadzoru powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym 
terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru 
ostatecznego, to Zamawiający może sam dokonać poprawek, finansowo obciążając Wykonawcę.

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania odbioru po raz drugi.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi 

początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający zwołuje 
odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót"

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności za wykonane prace będzie kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i 

sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu 
ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji budowlano – wykonawczej i ST

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego będzie obejmować:
  robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody/, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki i obowiązkowe składki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
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wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

 10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/,
z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Materiały zabudowane w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania techniczno-
budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach 
wprowadzonych do stosowania /normy są obecnie obligatoryjne/. Szczegółowe wymagania techniczne 
zawarte są w rozporządzeniach.

W/g "Ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest 
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych i nie jest obowiązkowe". Wyjątek stanowią te normy, 
których stosowanie nie jest bezwzględnie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami.

Dyrektywy UE w Polsce zostały przeniesione do ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów i 
Rozporządzeń Ministrów /dokumenty stanowiące system prawa krajowego/ i z tą chwilą zaczynają 
obowiązywać przeniesione postanowienia Dyrektyw.

Zgodność wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spełnienie przez wyrób 
wymagań określonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach
członkowskich UE.

Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, że producent lub importer wyrobu zapewnia nabywcę, że
wprowadzony do obrotu wyrób, spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa a jego użytkowanie 
zgodnie z warunkami użytkowania nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika /znak CE 
nie jest znakiem jakości/.                      

Sporządził:
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S P E C Y F I K A C J A      T E C H N I C Z N A 
ST – 1.01

                  Remont schodów wewnętrznych

                         Kod CPV  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
                 Kod CPV  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
                 Kod CPV  45262510-9  Roboty kamieniarskie                          

1. Wstęp

1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac dla zadania: 
"Remont  schodów wewnętrznych w budynku  "A"  ZSOMS  Raciborzu”
1.1. Zakres robot objętych ST
Zakres robot obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i majce na celu wykonanie przedmiotu 
zamówienia, w tym:

- rozebranie stopni  z płyt lastrykowych,
- zerwanie okładziny lastryko z posadzek podestów
- przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków,
- wykonanie stopni schodów i spoczników z płyt granitowych, stopnie gr. 5cm i spocznik gr. 

3cm wykończone antypoślizgowo przez szlifowanie, podstopień z granitu polerowanego
- wykonanie cokolików z granitu polerowanego gr.2 cm i szer. 10 cm 
- wywóz gruzu i odpadów budowlanych,

1.2. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zamówienia
Prace wykonywane będę w budynku . Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu 
prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni,
komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków
ruchu pieszego.
1.3.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch
następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich
szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch
różnych poziomów.
1.3.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) -szerokość 
mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.
1.3.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych 
poziomów.
1.3.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.
1.3.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.
1.3.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.3.8. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego 
górnej części.
1.3.9. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną 
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podstopnicy. 
1.3.10. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.

2. MATERIAŁY

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie
2.1. Posadzka i okładzina schodów z płyt granitowych
Płyty granitowe powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1936:2001 PN-EN 13755:2002; PN-EN 
12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN 1925:2001, PN-84/B-041 11, PNB-1 
1202:1997
Dane techniczne granitu:
- gęstość: 2,3 - 2,75 g/cm3,
- wytrzymałość na ściskanie 100 - 220 MPa
- ścieralność na tarczy Boeh mego 0,06 - 0,23 cm, 
- nasiąkliwość wagowa 0,1 -  0,7%,
- twardość wg skali Mohsa 6 - 7
Należy zastosować płyty z granitu średnioziarnistego o barwie szarej o bokach obcinanych z 
powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obróbcza szlifowana - wygląd powierzchni matowy 
szary
Grubość płyt: 5 cm, 3cm, 2 cm
Materiał powinien spełniać wymagania Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwórczości 
naturalnej.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości 
i przydatności do robót.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru.
Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być składowane i 
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    Zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami inspektora 
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nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
5.1.1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nie jest zobowiązany do sporządzenia 
przed rozpoczęciem robót planu BIOZ.
5.1.2. Elementy, które mogę stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie stwierdza się obiektów, które mogą w szczególny sposób zagrażać bezpieczeństwu.
5.1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń szczególnych, a zagrożenia przewidywane to zranienia w 
trakcie wszystkich prac, skaleczenia i oparzenia podczas cięcia płyt kamiennych,
5.1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych wymagających specjalnego 
instruktażu.
5.1.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
Bezpieczeństwo ludzi zapewnią:
- bezpośredni dojazd na teren posesji zapewniający sprawną ewakuację;
- wszyscy pracownicy musza być przeszkoleni pod względem BHP;
- pracownicy i wszystkie osoby związane z procesem realizacji przebywające na terenie robót muszą 
być wyposażone w środki ochrony osobistej;
- roboty prowadzone będą pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym:
organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia;
organizację ruchu na terenie wykonywanych prac;
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac;
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
nadzoru ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót
6.2. Badania w czasie odbioru robót
    Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać
1.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 zrozporządzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
   Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
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   Polskiej Normy i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 98 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.
   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące 
zastosowanych materiałów,wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać 
oceny wizualnej.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
ocenę wyników badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Sposób rozliczenia - zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są:
umowa z Zamawiającym,
prawo budowlane z rozporządzeniami,
obowiązujące i powołane normy,
aprobaty techniczne,
ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie.
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