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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA    WYKONANIA 

I   ODBIORU   ROBÓT   BUDOWLANYCH 
 
 
 
           Zamawiający;     Gmina Miejska Kraków  
                                         Szkoła Podstawowa Nr 26,  
                                         ul. Ignacego Krasickiego 34  
                                                 30-503 Kraków 

 
„Modernizacja części budynku ( II pi ętro) Szkoły Podstawowej Nr 26 w 

Krakowie przy ul. I. Krasickiego 34”  
     
 
          Wspólny Słownik  Zamówień (CPV) 
 
            Kod  CPV  -  45 00 00 00-7     Roboty budowlane,  
                                  45 11 00 00-1     Roboty rozbiórkowe,    
                                  45 33 00 00-9     Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,  
                                  45 31 00 00-3     Roboty w zakresie instalacji elektrycznej,  
                                  45 40 00 00-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                                              budowlanych                               
 
 
1. WSTĘP 
 
 1.1.  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
         i odbioru czynności związanych z remontem II piętra w budynku Szkoły Nr 26.   
 
        Zakres prac dotyczy robót remontowo-modernizacyjnych branży budowlanej , instalacji  
        wod - kan i sanitarnej oraz instalacji elektrycznej i okablowania internetowego na II piętrze  
        Szkoły w : 
        a/ sanitariat dziewcząt i chłopców,  
        b/ korytarz,  
        c/ częściowo pomieszczeń sześciu szatni 

 
 1.2. Wymagania ogólne. 

Należy ściśle przestrzegać wymagania zawarte w ogólnie dostępnych przepisach 
dotyczących wykonania robót budowlanych np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) oraz wytycznych zawartych w niniejszej 
Specyfikacji jak również w Polskich Normach Budowlanych.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach  małych prostych  robót o niewielkim znaczeniu, dla których  istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania  
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora. Decyzje  Inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, specyfikacji, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót . Przy podejmowaniu decyzji  inspektor uwzględnia wyniki  badań materiałów 
i jakości robót , dopuszczalne niedokładności normalnie występujące  przy produkcji przy 
badaniach  materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawcę , pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.  

 
 1.3.  Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją  
  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu  wykonanie: 
 

          1/   Robot rozbiórkowych 
        - związane z wymianą elementów sanitarnych, wod-kan, oświetlenia, instalacji  
          elektrycznej, kabin wc z cegły, ścian frontowych do szatni od strony korytarza, 
          stolarki drzwiowej, okładzin ścian i posadzki z płytek ceramicznych, płytek pvc 
          na korytarzu i w szatniach ,szafek hydrantowych wnękowych wraz z wyposażeniem,  
          naroży drewnianych wykończenia ścian, wykucie bruzd dla przewodów instalacji 
          elektrycznej i okablowania internetowego, monitoringu i AP , przebicie otworów, 
2/    Robot instalacyjnych wod-kan i  instalacji sanitarnych 
    -  montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z rur PVC – kompletu odbiorników 
        kanalizacji, przyłączy wody, pionów,  
    -  montaż elementów białego montażu (umywalek, muszli klozetowych i u chłopców 
        pisuarów) wraz z bateriami, spłuczkami,  
    -  montaż szafek hydrantowych wnękowych wraz z wyposażeniem i gaśnicą, 

        3/  Robot instalacji elektrycznej 
    - montaż w gotowych bruzdach korytek i rurek karbowanych elektroinstalacyjnych,     

                montaż przewodów elektrycznych wraz z podłączeniem do elementów instalacji,  
   - montaż nowych przycisków i przełączników, puszek i gniazd wtykowych, w szatniach 
     czujek ruchu,   
   - montaż opraw oświetleniowych rastrowych LED, lampek awaryjnych z piktogramem,  
   - okablowanie dla internetu, monitoringu i AP, 
4/  Robot budowlanych  
   a/ w sanitariatach;  
      - zamurowanie jednego otworu drzwiowego w sanitariacie dziewcząt, montaż drzwi  
         wejściowych do sanitariatów, okładziny ścian i posadzek płytkami ceramicznymi,  
         malowanie sufitów i ścian powyżej płytek farbą emulsyjną, montaż kabin  

                   systemowych, 
  b/  w korytarzu i częściowo w szatniach;  
      -  wymurowanie z bloczków YTONG  nowych ścian frontowych do szatni, przy  

                   schodach montaż kraty stalowej zabezpieczającej z prętów (od podłogi do sufitu jak na  
         parterze), 

               -  zaprawianie bruzd, obróbka otworów drzwiowych do sal lekcyjnych i sześciu szatni,  
                  przygotowanie i malowanie sufitów i ścian, lamperia z tynku mozaikowego,  
               -  wyrównanie posadzki i układanie wykładziny z tworzyw sztucznych - przemysłowej z  



                  wywinięciem na ścianę i wykończeniem listwami aluminiowymi,  
               -  montaż kątowników aluminiowych na narożach ścian, na parapetach zamontowanie  
                   nakładek PVC, malowanie grzejników, 

Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w przedmiarze Inwestorskim 
stanowiącym załącznik do SIWZ (zał.nr 4).  
.  
Roboty mają być wykonywane przy użyciu materiałów ogólnie dostępnych o dobrej jakości 
posiadające atesty i certyfikaty techniczne zgodnie z wykazem w przedmiarze Inwestorskim. 
Przed zakupem materiałów wymiary należy sprawdzić na budowie. 
 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji winny być zgodne z wytycznymi 
wykonania robót budowlanych np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania  
i  Odbioru Robót Budowlanych) oraz w Polskich Normach Budowlanych. 
 

1.5.  Przekazanie terenu budowy 
          Zamawiający  protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  
          określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące  robót  

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny  za prawidłowość i jakość  ich wykonania  oraz za 
ich zgodność z polskimi normami, poleceniami Inspektora Nadzoru  z ramienia 
Zamawiającego. 
 

 1.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących  
         bezpieczeństwa ii higieny pracy, a szczególnie zadba aby zatrudniony personel nie  
         wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  
         spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne 
         przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od  
         źródeł napięcia. 
         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. Odzież robocza  stosowana  
         podczas wykonywania robót będzie miała dobrze  widoczny znak firmowy Wykonawcy.  
         Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  
         podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
 
1.8.  Ochrona  środowiska  
        Wykonywane prace budowlane nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
 
 1.9. Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty :  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót  zgodna z rozporządzeniem Ministra   
  Infrastruktury  z dnia 2 . 09. 2004r. /Dz. U. z 2004r. nr 202 ,poz.2072/ ,    
- szczegółowy przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej prac. 
- aprobaty techniczne , certyfikaty  lub deklaracje  zgodności świadczące o dopuszczeniu  
  do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego  stosowania użytych wyrobów budowlanych,      
  zgodnie z Ustawą  Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. /Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126   
  wraz z późniejszymi zmianami. 
- protokół odbioru końcowego   



 
     1.10.  Książka obmiarów  

       Zaleca się prowadzenie przez czas trwania robót książkę obmiarów.  
       Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp  
       każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót  
       dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis  
       pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę  przedmiarze robót,  
       stanowiący  załącznik do umowy.  
 

     1.11.  Przechowywanie dokumentów budowy  
         Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we  
         właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą     
         natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.  
  

   2.  Materiały  
      2.1.  Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania winny być     
              zgodne z wytycznymi wykonania robót budowlanych np. Instytutu Techniki Budowlanej    
              (Warunki Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych) oraz w Polskich Normach   
              Budowlanych. 
              Materiały  powinny posiadać: 
            - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
            - Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

    -  Certyfikaty zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
        norm polskich.                                                                                                                                       

            -  na opakowaniu  powinien znajdować się  termin przydatności do stosowania,  
               Sposób transportu i składowania  powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami   
               podanymi przez producenta .  
                
    2.2.    Rodzaje materiałów  
      2.2.1. Wszystkie materiały, zarówno zaprawy klejowe, tynkarskie jak i przewody, urządzenia     

instalacyjne, rury i kształtki wod-kan, elementy białego montażu sanitarnego oraz baterie,  
masy izolacyjne powinny  odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  powszechnego 
stosowania w  budownictwie.  

             Wszystkie materiały przedewszystkim - specjalistyczne powinny posiadać karty   
              techniczne określone przez producenta  lub odpowiednie informacje dotyczące ich   
              stosowania, charakterystyki, wydajności itp. 
      2.2.2. Dla grupy robót instalacji wodnej i kanalizacyjnej  
                Instalację wodociągową należy wykonać/ odtworzyć w nawiązaniu do istniejącej    
                instalacji.  
                Przyjęto rurociągi zimnej, ciepłej wody oraz jej cyrkulacji  wykonać z rur i kształtek  PP  
                w systemie zgrzewanym.  
                Hydranty na II piętrze budynku przewiduje się wymienić na nowe -  szafki wnękowe  
                hydrantowe z wyposażeniem. 
                Instalacja kanalizacji  
                Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC . W podłodze nowy wpust  
                ściekowy PVC fi 50mm z kratką ze stali nierdzewnej. 
      2.2.3. Dla grupy robót dotyczących instalacji centralnego ogrzewania 
                Roboty dotyczące instalacji c.o. wykonywane będą w minimalnym zakresie tj. montaż  
                podejść do pionów od grzejnika o fi 20mm z rur stalowych , rurociąg z rur stalowych 



                o połączeniach spawanych na ścianie o fi 20mm, zawór termostatyczny grzejnikowy  
                fi 20mm, zawór kulowy odcinający c.o.fi 20mm.  
     2.2.4. Dla urządzeń sanitarnych:  
               Przyjęto miski ustępowe porcelanowe ze spłuczką typu Kompakt, umywalki i pisuary  
               pojedyncze porcelanowe typowe, baterie do umywalek stojące dotykowe „czasowe”  
              chromowane o fi 15mm, zawory spłukujące do pisuarów. 
     2.2.5.  Dla grupy robót instalacji elektrycznej  
                Instalację elektryczną należy wykonać/ odtworzyć w nawiązaniu do istniejącej.  
                Przyjęto przewody YDY 450/750  2x1,5mm2, 3x1,5mm2 i 3x2,5mm2 układane w rurach  
                elektroinstalacyjnych  PVC w bruzdach, przewody LgY  450/750  16mm2,  
                oświetleniowe LED-owe – oprawy rastrowe  LED 2x20 oraz oprawy awaryjne z  
                piktogramem, 
                okablowanie internetowe, monitoringu i AP z przewodami UTP skrętka kat. 6 miedziane  
                układane w korytkach elektroinstalacyjnych PVC  10x4cm i częściowo wciągane do  
                rurek elektroinstalacyjnych PVC karbowanych  18mm  (peszla). 
                Wymogi dla kabla:  
              - kabel instalacyjny typu drut, 100% miedź, kategoria 6,  
              - typ UTP  (nie ekranowany),  
             -  wykonanie: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża,  
              - klasa: E 250MHz,  
              - powłoka : PVC o podwyższonym indeksie tlenowym,  
              - przekrój: 4x2x23AWG,  
              - zgodność z PoE: 802.3af oraz 802.3at na dystansie 100m,  
              - Certyfikat zgodności ze standardem ISO/IEC 11801 dla okablowania klasy E,   
             - gwarancja: 25 lat. 
            UWAGA: Wszystkie przewody od urządzeń mają mieć swój koniec w szafce 
                              teleinformatycznej. 
                              Wszystkie przewody wychodzące ze ściany w miejscu szafki teleinformatycznej 
                               muszą mieć zapas ok. 2m.  
    2.2.6. Dla grupy robót budowlanych  
              Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły (preferowane kolory pastelowe). 
           1/  Kabiny systemowe do WC wys. 2,1m z płyt laminowanych wodoodpornych w ramach  
                 aluminiowych na nóżkach max. wys. 10cm,, z drzwiami z zamykaczem od środka,  
           2/ Drzwi wejściowe do sanitariatów pełne, typu  Porta Enduro z panelem dolnym, szer. 
                0,9m z klamkami zaokrąglonymi i zamkiem patentowym ,  
           3/ W sanitariacie okładziny ścian z płytek ceramicznych o wym.20x20cm, okładziny  
                posadzek z płytek Gres o wym. 30x30cm antypoślizgowych, 
           4/ Do obudowy rur zastosować płytki gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, 
           5/ Do wymurowania ścian frontowych do szatni użyć bloczki  YTONG 60x20x11,5cm,  
               zbrojenie z prętów stalowych gładkich fi 8- 14,nadproża prefabrykowane YTONG, 
           6/ Do wymalowania ścian i sufitów zastosować farbę emulsyjną akrylową, a lamperię  
                na wys. 1,6m wykonać z tynku cienkowarstwowego mozaikowego ziarno 0,8-1,2 mm, 
           7/ Kleje, zaprawy, preparaty gruntujące gotowe, ogólnodostępne,  
           8/ Wykładzina podłogowa rulonowa z PCV o grubości całkowitej 2,5 mm typu Tarkett  
                Rekord 43 obiektowa dwuwarstwowa, klej uniwersalny do wykładzin  (do  
                 pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu) zgrzewana, wykończenie listwami     
                 aluminiowymi,  
           9/ Podokienniki z PCV nakładane na istniejące betonowe/,  
         10/ Do wymalowani grzejników zastosować farbę olejną do gruntowania i  
                     nawierzchniową ogólnego stosowania, 



          11/ Krata zabezpieczająca stała stalowa z prętów, malowana proszkowo (jak na parterze).    
                 
   2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
            Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo  
             składowane na budowie, były zabezpieczone przed wpływami warunków  
             atmosferycznych, czynników fizykochemicznymi, zanieczyszczeniem, uszkodzeniem. 
             Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
              wbudowania  lub montażu. Muszą one  w każdej chwili być dostępne dla 
               przeprowadzenia kontroli przez  zamawiającego/ inspektora nadzoru , aż do chwili  
               kiedy zostaną użyte. 
               Przy składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających  ze specjalnych   
               właściwości materiałów i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę. 
               Miejsca czasowego składowania materiałów  muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 
     
3.  Sprzęt  i  narzędzia  
   3.1.Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  winny być zgodne z wytycznymi wykonania robót    
        - Warunkami Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych oraz ich stosowanie z   
          obowiązującymi przepisami B.H.P. 
   3.2.  Sprzęt i narzędzia   
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością  
           Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
 gotowości do pracy. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie 
 robót w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, zapewniać wykonanie robót zgodnie z   
           umową oraz nie stwarzać zagrożenia dla Szkoły. 
           Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
           warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego  nie dopuszczone do wykonania  
           robót. 
 
4.  Transport  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów 

Należy stosować ogólnie dostępne środki transportu i wykonywać składowanie materiałów 
zgodnie z wytycznymi tylko i wyłącznie dla tych materiałów (np. zalecenia producenta).  

  4.2.Transport i składowanie materiałów  
        Do transportu materiałów i urządzeń  należy stosować tylko i wyłącznie sprawne technicznie      

  środki transportu ogólno dostępne. 
Do rozładunku mechanicznego należy również stosować ogólnie dostępne środki jak dźwigi,   
wyciągi z uwarunkowaniem na specyfikę czy wymogi Szkoły. 

  Transport  materiałów instalacyjnych, zapraw, mas izolacyjnych, materiałów malarskich –  
  zaleca się używanie środków transportowych pokrytych plandekami lub zapewniających   
  zadaszenie .W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały  w sposób   
  wykluczający ich uszkodzenie.  

Składowanie materiałów np. zapraw, urządzeń i sprzętu oraz przewodów instalacyjnych  na        
       obiekcie musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych, zabezpieczonych  przed  wilgocią,      
       wpływami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami. 

      
5.  Wykonanie  robót  
     5.1. Warunki przystąpienia do robót  

     Przed przystąpieniem do zasadniczych robót powinny być zakończone wszystkie roboty   
     demontażowe i rozbiórkowe.  



   Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie     
   Zamawiającego. 
  Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter    
   przykładowy. Zostały one bowiem przywołane bjedynie w celu sprecyzowania parametrów i    
   wymogów  techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 
 

 6.  Kontrola jakości  robót   
      Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
       aby osiągnąć założoną jakość robót.  
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości  robót winny być zgodne z ogólnymi wytycznymi wykonania   
       robót budowlanych np. Instytutu Techniki Budowlanej - Warunki Wykonania i  Odbioru   
       Robót Budowlanych. 
6.2. Kontrola wykonania w/w. robót w obiekcie Szkoły polega na sprawdzeniu zgodności ich   
      wykonania  z  normami oraz kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora d/s. remontów  
 
      z ramienia Zamawiającego: 

        a/ w odniesieniu do prac zanikających, 
        b/ w odniesieniu do właściwości  całej wymiany  /kontrola końcowa/ -  po zakończeniu   
            prac. 
 6.3.  Badanie w czasie odbioru robót.  
         Badanie w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
         wymagań dotyczących  wykonania robót remontowych w tym demontażowo-montażowych  
         a w szczególności:   
         -  jakości zastosowanych  materiałów i wyrobów,  
         -  prawidłowości wykonania prac zanikowych np. przygotowania podłoży, wykonanych   
             izolacji wewnątrz . 
         -  prawidłowego funkcjonowania instalacji wod. -kan oraz elektrycznej. 
         -  jakości oraz także estetyki poszczególnych elementów czy w kompleksie pomieszczeń.   
                     
7.  Obmiar  robót.  
    7.1. Ogólne zasady obmiaru. 
           Obmiar robót wykonanych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami   
           przedmiarowania robót jak dla kosztorysowania - określonych w odpowiednich założeniach   
           Katalogów Nakładów Rzeczowych. 
    7.2.  Jednostki obmiarowo/przedmiarowe robót winny być zgodne z otrzymanym przedmiarem 
            robót t.j: 
           - dla robót  demontażowych: m2 , m3, sztuki, metry bieżące.  
           - dla elementów rurowych, okablowania, bruzd, listew – metry bieżące, 
           - dla robót malarskich, okładzinowych, murowych – metry kwadratowe, 
           - dla montażu urządzeń, armatury, oświetlenia, otworów – sztuki, 
           - dla wywozu gruzu – metry sześcienne, 
           - dla urządzeń – komplet, 
       a/ długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
       b/ do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint  
           łączników,  
          
8. Odbiór  robót.  
   8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
          Odbiory robót należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlanych np.   
          Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych).  



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegającym zakryciu. 
   Roboty zanikowe należy każdorazowo zgłaszać do odbioru Inspektorowi Nadzoru i dopiero   
   po dokonaniu pozytywnego odbioru przystępować do dalszych prac.  

Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowości w wykonaniu robót jak również w stosowanych 
materiałach - roboty wówczas nie zostaną odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do poprawienia zakresu prac jak i wymiany niezgodnego materiału do 
stosowania dla tego typu robót lub ponownego wykonania nieodebranego fragmentu robót. 

 8.3  Przed odbiorem końcowym instalacji wod-kan  muszą być wykonane próby szczelności, a 
   przy instalacjach elektrycznych badania i pomiary skuteczności zerowania oraz sprawdzenie    
   i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego  napięcia – 1-fazowego i  
   3- fazowego, ze  spisaniem protokołów z tych badań.    

 8.4. Odbiór końcowy robót należy zgłaszać pisemnie które będą wykonane zgodnie z Polskimi 
  Normami lub odpowiednikami europejskich norm a w przypadku ich braku zgodnie z 
   zapisem w Art.30  ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 19 stycznia 2004r. z 
   późniejszymi zmianami. 

          Wykonawca musi przed odbiorem wykonanych robót zgodnie z umową, przedłożyć      
          aktualne atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów w stosunku do których są takie 
          wymogi oraz protokoły z sprawdzań i badań instalacji. .  
          Spisanie końcowego protokołu odbioru robót nastąpi z powołaną Komisją Odbiorową w   
          składzie: Dyrektor Szkoły, Inspektor Nadzoru , Kierownik robót, przedstawiciel  
          Wykonawcy,  przedstawiciel Rady Dzielnicy. 
  8.5.  W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót  
          poprawkowych , Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
          odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, ze jakość 
          wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej 
          wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy 
          eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona  potrąceń, oceniając 
          pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
          dokumentach umownych . 
  8.6   Odbiór pogwarancyjny  
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
          usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
          podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
.  
9. Podstawa  płatności  
      Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej - końcowej faktury VAT i protokołu 

odbioru końcowego robót (odebranych przez Inspektora  i powołaną  Komisję odbiorową) 
oraz zaakceptowanego przez Inspektora kosztorysu powykonawczego. Płatność dokonana 
będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.                                                                                                                                                        

 
10.  Informacja o placu budowy  
       Roboty przeprowadzane będą  wewnątrz budynku. Szkoły Strefę robót należy odpowiednio  
      wygrodzić i zabezpieczyć  zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa  Budowlanego.  
      Pracownicy Wykonawcy będą mogli prowadzić remont przez  wszystkie dni tygodnia za   
      wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od  700  do 1900  w uzgodnieniu z  Dyrektorem Szkoły  
       lub osobą  upoważnioną przy wprowadzeniu Wykonawcy na obiekt. Wszystkie potrzebne do    
       realizacji przedmiotowego zadania media znajdują się w Szkole. W dniu wprowadzenia   
      Wykonawcy na obiekt będą przydzielone pomieszczenia do wykorzystania jako socjalne dla   
       pracowników robót oraz zostanie wyznaczone miejsce do składowania materiałów. 
 



      Gruz budowlany powinien być na bieżąco usuwany z miejsca robót i składowany w  
pojemnikach – kontenerach oraz każdorazowo wywożony z placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania na bieżąco bezwzględnej czystości wewnątrz (w części z której 
korzysta) jak i na zewnątrz obiektu. 

 
11.Warunki szczegółowe  
     Wszelkie uzgodnienia co do  zakresu  prac,  stosowanych materiałów i wykonania robót muszą   
     być prowadzone bezpośrednio z Inspektorem Nadzoru .   
       
12. Odpowiedzialność Wykonawcy   
       Wykonawca prac budowlanych  zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy - robót   
       posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego  
       który będzie odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Polskimi Normami posiadające   
       odpowiedniki europejskich norm. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie całokształtu robót zgodnie z obowiązującą w 

tym zakresie wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami B.H.P.   
 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

                                                                        /Ewa Szeleżniak/  
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