
 
 

 

 

                                    

  

                                    

                               SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                                 WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

 

 

                   Zadanie:  

Remont schodów drewnianych w budynku Ratusza 

w Kątach Wrocławskich 

                 

                Adres:  55-080 Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1 

                             

                Inwestor:  Gmina Kąty Wrocławskie 

 

                Adres Inwestora:  55-080 Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1 

 
 

 

                  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

                  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

                  45442100-8 Roboty malarskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 

 

1. Ogólna charakterystyka robót. 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  –  wymagania ogólne. 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  –  wymagania szczegółowe.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ogólna charakterystyka robót     
 

Roboty ciesielskie, stolarskie i malarskie 

 

 

1.     Remont schodów drewnianych klatki schodowej – 66 stopni. 

1.1.  Czynności podstawowe: 

        1) rozebranie elementów drewnianych schodów: balustrady, stopni schodowych    

            (stopnice i podstopnice), policzków, podłogi spoczników, ścianki z desek                             

            z drzwiami, 

        2) zamontować nowe elementy z drewna dębowego kl.I, klejonego warstwowo                 

            o wilgotności max. 8%, wykonane na wzór i wymiar zdemontowanych;      

            policzki, stopnice i podstopnice, balustrady, podłogę  

            spoczników – deski dębowe o szerokości 20 cm  , listwy przyścienne   

            i podstopnicowe ćwierćwałki, 

        3) zabezpieczyć drewno środkiem ogniochronnym do EI30, 

        4) w krawędziach wszystkich stopni osadzić, osiowo względem długości stopnia,     

            ryflowaną, antypoślizgową listwę mosiężną dł. 100cm, 

        5) wszystkie elementy drewniane występujące w niniejszym zadaniu budowlanym  

            oprócz stopnic z ćwierćwałkiem, podstopnic i podłogi spoczników, należy  

            wybarwić i pomalować 3-krotnie lakierem półmatowym w kolorze palisander, 

        6) stopnice z ćwierćwałkiem, podstopnice i podłogę spoczników, należy poddać     

            3-krotnemu olejowaniu w kolorze palisander. 
 

2.   Przed przystąpieniem do wykonania nowych elementów przedmiotowego zadania                     

      z drewna dębowego, należy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury na  

      istniejących schodach i ich elementach. 

 

3.   Balustrada winna spełniać następujące wymogi: 

      - wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy nie może być mniejsza jak     

        1,10 m, 

      - prześwit pomiędzy tralkami nie może być większy jak 0,15 m. 

 

4.   Wywóz i utylizacja elementów rozbiórkowych i gruzu oraz prace porządkowe. 

 

5.   Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, z odpowiednim   

      wyprzedzeniem, do uzgodnienia oznakowane odpowiednimi symbolami próbki  

      kolorystyczne poszczególnych elementów zamówienia, w tym próbki elementów  

      lakierowanych i olejowanych. Po pisemnej akceptacji okazanych próbek  

      Wykonawca może przystąpić do docelowego wykańczania powierzchni elementów  

      drewnianych. Zwłoka w przedłożeniu w/w próbek nie może skutkować zmianą  

      terminu zamówienia.   

 

6.   Prace należy wykonać zgodnie ze STWiORB,  szczegółowy zakres prac wg   

       przedmiaru. 

 

 



ST   WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
Określenia podstawowe. 

 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 

Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Przetargową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

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 Przetargowej. 
 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.                                                       

 
 

1.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            

z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

        UWAGA!  

        Wszelkie uszkodzenia powstałe w obiekcie Ratusza z winy Wykonawcy, w czasie prowadzonych robót,                       

        a w szczególności uszkodzenia ścian, posadzek, stolarki lub jakichkolwiek urządzeń, podlegają      

        naprawieniu i doprowadzeniu do stanu poprzedniego przez Wykonawcę i na jego koszt. 
      

2.    Przekazanie Terenu Budowy. 
 

       Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze  

       wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, uwarunkowaniami i komplet ST. 
 

3.    Dokumentacja Przetargowa. 
 

       Dokumentacja Przetargowa będzie zawierać: 
 

       - SIWZ, 

       - przedmiary robót, 

       - STWiOR. 
         

4.    Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową. 
 

       Dokumentacja Przetargowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego    

       Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym                 

       z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

       Dane określone w Dokumentacji Przetargowej będą uważane za wartości docelowe, od których    

       dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  

       elementów wyrobu 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 Przetargową     

       i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione  

       innymi, a wyrób rozebrany na koszt Wykonawcy. 
  

5.    Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  

       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji   

       budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                    



       i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze,  

       oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony  

       Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  

       włączony w cenę umowną. 
 

6.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.                                                             
   

       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy  

       dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym w okresie trwania budowy i wykańczania  

       Robót. 
 

7.    Ochrona przeciwpożarowa. 
      

       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

       Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie  

       przepisy na terenie budynków użyteczności publicznej, w pomieszczeniach biurowych i   

       magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 

       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 Wykonawcy. 
 

8.    Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

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

       dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe oddziaływanie o stężeniu większym od   

       dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

       Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  

       uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych  

       materiałów na środowisko. 

       Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich  

       szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  

       wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  

       Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów   

       administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

       ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  

       konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

9.    Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

       Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia zakryte, takie jak rurociągi, kable itp.  

       Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  

       urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

10.  Materiały 
 

10.1.   Źródła uzyskania materiałów. 
 

       Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania    

       materiałów i odpowiednie świadectwa oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

       Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  

       związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

10.2.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

       Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do    

       robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do  

       Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

       Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach   

       uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych   

       przez Wykonawcę. 
 



10.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu      

       Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

       Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca  

       wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

10.4.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

       Jeśli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania    

       rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o   

       swoim zamiarze tydzień przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to    

       wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  

       materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

11.  Sprzęt 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
 

12. Transport. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

13. Wykonanie Robót. 
 

13.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość   

       zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową   

       i wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wymiarowanie wszystkich elementów Robót   

       zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanymi na piśmie przez   

       Inspektora nadzoru. 

       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wymiarowaniu     

       elementów zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę   

       na własny koszt. Sprawdzenie wymiarowania elementów przez Inspektora nadzoru nie zwalnia     

       Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

       Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą   

       oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Przetargowej i w ST,    

       a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki  

       badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach   

       materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki    

       wpływające na rozważaną kwestię. 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. 
 

14. Kontrola jakości robót. 
 

14.1.   Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego   

       programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,   

       możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z  

       Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przez Inspektora nadzoru. 



 

       Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

       a)  część ogólną opisującą: 

            - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

            - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

            - BHP, 

            - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

              elementów Robót, 

            - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
 

       b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót, 
 

       c)  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

14.2.   Zasady kontroli jakości Robót. 
 

       Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć  

       założoną jakość Robót 
 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

       Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

       Wykonawca. 
 

14.3.   Badania i pomiary. 
 

       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku   

       gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST można stosować wytyczne   

       krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

14.4.   Raporty z badań. 
 

       Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak   

       najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

       Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru w formularzach według   

       dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 

14.5.   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
  

       Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania   

       kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu  

       będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

                   Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez    

                   Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie    

                   wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

            14.6.   Certyfikaty i deklaracje. 
  

               1. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 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 dokumentów technicznych, 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 Specyfikacji Technicznej. 

                   W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia   

                   dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

   2. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie    

       potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań   

       dostarczone będą przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

   3. Jakiekolwiek materiały, które nie posiadają tych wymagań będą odrzucone. 
 

14.7.   Dokumenty budowy. 
 

Dziennik budowy. 

1. Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie     

    z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

            2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu     



                bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

            3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  

                dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  

                dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez  

                przerw. 

            4. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

                - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,       

                - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Przetargowej, 

                - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 

                - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

                - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

                - daty zarządzania wstrzymania Robót z podaniem powodu, 

                - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   

                  ostatecznych odbiorów Robót, 

                - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

                - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z            

                  podaniem kto je przeprowadzał, 

                - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone    

  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy    

  Robót. 
 

  Dokumenty Laboratoryjne. 

  Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o   

  jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w  

  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru   

  Robót. 

  Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

  Pozostałe dokumenty budowy. 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w, następujące dokumenty: 

-  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-  protokoły odbioru Robót, 

      -  protokoły narad i ustaleń, 

-  korespondencję na budowie. 
 

  Przechowywanie dokumentów budowy. 

  Dokumenty budowy są przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio     

  zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  

  odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  

  dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

15.      Odbiór 
 

15.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Ilość i jakość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w konfrontacji z Dokumentacją 

Przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 



 

15.2.   Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

15.3.   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 o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

15.3.1.   Dokumenty do odbioru wstępnego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację Przetargową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została   

     sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

      3) Dziennik Budowy – oryginał(y), 

4) Wyniki pomiarów kontrolnych, 

5) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST    

     i ewentualnie PZJ. 
 

            W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą     

            gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin   

            odbioru ostatecznego Robót. 

            Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według    

            wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

            Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

     

16.      Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem ewentualnych 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 15. 

 

 

 

 



ST   WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE 
 

ST – Remont schodów drewnianych 

 
1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac remontowych dla zadania: 

Remont schodów drewnianych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 

 

1.1. Zakres robót objętych ST 

 

  Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

w tym: wymiana podłóg na spocznikach, wymiana stopni drewnianych, wymiana balustrad, 
demontaż ścianki działowej oddzielającej poddasze od klatki schodowej wraz z drzwiami 

drewnianymi; 
- rozebranie podłóg drewnianych na spocznikach, 

- rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu biegów schodowych - (stopnice +  podstopnice + belki    

  policzkowe), 

- rozebranie balustrad drewnianych, 

- wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych schodów - belki policzkowe, 

- wykonanie podłogi z drewna dębowego na spocznikach z desek dębowych o szerokości 20 cm, 

- dostawa i montaż balustrady z drewna dębowego - wg opisu w ogólnej charakterystyce robót,            
- dostawa i montaż stopni schodów z drewna dębowego z podstopnicami; stopnie z wbudowaną              
  ryflowaną, antypoślizgową listwą mosiężną – wg opisu w ogólnej charakterystyce robót, 

- zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych – EI30, 

- pomalowanie trzykrotne elementów drewnianych lakierem półmatowym w kolorze palisander, 

- stopnice z ćwierćwałkiem, podstopnice i podłogę spoczników, należy poddać 3-krotnemu olejowaniu   

  w kolorze palisander. 
 

UWAGA!  

Wszelkie uszkodzenia powstałe w obiekcie Ratusza z winy Wykonawcy, w czasie prowadzonych robót,                  

a w szczególności uszkodzenia ścian, posadzek, stolarki lub jakichkolwiek urządzeń, podlegają naprawieniu           

i doprowadzeniu do stanu poprzedniego przez Wykonawcę i na jego koszt. 

 

  1.2. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zamówienia 
 

Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym 

szczegółowy harmonogram robót uwzględniający etapowy czasookres wyłączania klatki 

schodowej z użytkowania. 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. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą. 

1.3.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego 



górnej części. 

1.3.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną 

podstopnicy. 

1.3.11. Policzek - boczna część biegu schodowego na której jest zamocowany stopień. 

1.3.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi. 

1.3.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i 

wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w belce 

spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą. 

 

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. Policzki, stopnice, podstopnice i spoczniki 

należy wykonać z drewna dębowego grubości 80 mm (policzki), 50 mm (stopnie), 25 mm 

(podstopnice), 42 mm (spoczniki ). 

Drewno przeznaczone na w/w elementy powinno odpowiadać I klasie jakości. Materiał powinien mieć 

gęsto rozmieszczone słoje. Drewno musi być suche (wilgotność poniżej 8%), bez sęków i innych wad. 

Stopnie powinny być wykonane z drewna litego; dopuszcza się również wykonanie z drewna 

klejonego warstwowo, pod warunkiem starannie wyselekcjonowanego z uwzględnieniem jednorodnej 

kompozycji słojów, bez przebarwień. 
 

2.3. Olejowanie i lakierowanie elementów drewnianych 

Należy zastosować olej i lakierobejcę z kolorze palisander: 

- wytrzymałe na ścieranie i zarysowania, o bardzo dobrej elastyczności eliminującej pękanie    

  i łuszczenie się, 

- nie wydzielającą szkodliwych oparów w czasie i po zakończeniu malowania, 

- przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania podłóg drewnianych, 

- tworzącą półmatowe transparentne powłoki malarskie o doskonałej przyczepności do podłoża,    

  pozwalające na wyeksponowanie naturalnych walorów drewna. 
 

2.4. Balustrady 
 

Balustrady schodowe należy wykonać jako ozdobne, odwzorowujące wyglądem istniejące balustrady. 

Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy nie może być mniejsza niż 1,1 m. 

Wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. 

Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie może być 

większy niż 0,15 m. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz 

zsuwanie się po poręczy. 
 

2.5. Stopnie oraz podłogę spoczników trzykrotnie olejować środkiem do olejowania. 
 

2.6. 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. 

 

3. 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. 

Na czas wykonywania zadania Zamawiający wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca 

magazynowe. 



 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zdejmowaniu wymiarów        

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. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie budynku, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach 

mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 
 

5.1.1. Montaż elementów biegu 
Stopnice z podstopnicami należy połączyć na wpust prosty (górą) i za pomocą wkrętów (dołem). 

Stopnice przymocowuje się do wycięć wykonanych w policzkach za pomocą wkrętów.               

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę własnych rozwiązań mocowania stopnic i podstopnic 

po wcześniejszym uzgodnieniu proponowanego rozwiązania z Inspektorem nadzoru. 

 

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; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- 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 z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą, 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 

spełniają wymogi ST, 

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

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

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 kosztorysie. 



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. 

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 badań, 

- 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. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są: 

- umowa z Zamawiającym, 

- prawo budowlane z rozporządzeniami, 

- normy, 

- aprobaty techniczne, 

- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie. 

 

 


