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ROBOTY BUDOWLANE. 
 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru prac remontowych ogólnobudowlanych budynku nr 25 na os. Marysieńki 
w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu        

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z naprawą dźwigu zainstalowanego w budynku NZOZ na os. 
Marysieńki 25 w Poznaniu. 

Zakres prac budowlanych: 

-  demontaż drzwi szybowych, 

-  naprawa prowadnic kabinowych lub przeciwwagi, 

-  montaż drzwi szybowych,  

-  demontaż i montaż zderzaków przeciwwagi, 

-  demontaż i montaż zderzaków kabinowych, 

-  demontaż i montaż przeciwwagi, 

-  demontaż i montaż kabiny dźwigu, 

-  demontaż i montaż ramy kabinowej, 

-  wymiana sterowania dźwigu, 

-  komisyjny odbiór z udziałem UDT. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Ogólne wymagania” pkt 1.5. 

 

 

 

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność        
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     

i administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Brak 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione      

w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były    

w całej dokumentacji. 

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 o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

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

Wielkości 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne            

z zakresem robót lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 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, ostrzegawcze, 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. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,        

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami.  

Materiały łatwopalne 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 wykonawczy. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 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 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. 

 

 

 



1.5.8. 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. 

 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 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. z dn. 19.03.2003 r. 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). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

 

Materiały stosowane do wykonania remontu muszą być fabrycznie nowe zgodne          

z  wykazem materiałów dokumentacji projektowej oraz ST, posiadać właściwe atesty 

higieniczne i dopuszczone do stosowanie w budownictwie. 

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z warunkami            

i wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Roboty demontażowe i  montażowe wykonywać przy 

użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin 

montażowych atestowanych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez 

Inspektora Nadzoru. 



4. TRANSPORT 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 
4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

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 mogą być dopuszczone 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. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z zakresem 

prac, wymaganiami ST, programem zabezpieczenia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

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.  

5.5. 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 zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli 

jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 



 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 

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

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  

            aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację 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 ST. 

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. 

 

6.3. Dokumenty budowy 
 

2. Dziennik budowy – brak. 
 

3. Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 

 

4. Pozostałe dokumenty 
 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 
• zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

       5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

 



7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 

specyfikacją techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

książki obmiaru. 

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. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą 
do celów płatności lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  

w przedmiarze robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym 

mogą podlegać prace zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające 

istotny wpływ na realizację całości zadania. 

8.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

          -   zakończenia wszystkich robót, 

           - posiadania kompletu dokumentów do odbioru (świadectw technicznych, 

dokumentów gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej. 

8.3.  O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

8.4.    Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest 

równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Roboty związane z naprawą dźwigu są jednym elementem płatniczym wraz  

z protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostały zapisane  

w Umowie na wykonanie robót. 

 

 



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 

poz.1118, Nr 170 poz. 1217). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2004 r., 

Nr 92, poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz. 1360, z póź. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) 

5.        Polskie Normy i normy branżowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 

6. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych   

wyd. Arkady, W-wa 1989 r. 


