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Załącznik nr 7 do specyfikacji 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Nazwa zadania:  

Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie 

 

Obiekt:  

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, 31-610 Kraków, 

os. Tysiąclecia 57 

 

Zamawiający:  

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, 31-610 Kraków, 

os. Tysiąclecia 57 
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Kraków, 2016 r. 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 

przewidzianych do wykonania dla zadania „Roboty remontowe na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 126 w Krakowie”. 

 

2. Klasyfikacja robót wg CPV: 

Przedmiot główny: 45000000-7 Roboty budowlane;  

Przedmioty dodatkowe:  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów;  

45442100-8 Roboty malarskie. 

 

3. Zakres robót  

Zakres robót obejmuje wykonanie robót – zgodnie z załączonymi przedmiarem 

robót oraz dokumentacją. 

 

1. Sanitariaty i szatnie z korytarzem. 

- wymiana okien drewnianych na PCV w pomieszczeniu natrysków; 

- wymiana drzwi na nowe stalowe okleinowane; 

- uzupełnienie i domurowanie ścianek z cegły z wykonaniem tynków; 

- rozebranie i ułożenie nowych płytek ściennych (flizy); 

- zamontowanie ścianek prysznicowych z płyty HPL 12 mm; 

- zerwanie warstw posadzkowych z wykonaniem nowych z dociepleniem i 

izolacjami ciężkimi; 

- malowanie ścian i sufitów z wykonaniem przetarcia i szpachlowań; 

- wywóz gruz po pracach rozbiórkowych; 

- wymiana rur i podejść instalacji wod-kan (posadzki i ściany); 

- wymiana osprzętu wod-kan (biały montaż); 

- zamontowanie odwodnienia liniowego w prysznicach; 

- wykonanie i zamurowanie bruzd pod montaż orurowania; 

- wymiana pełnej instalacji elektrycznej z zamontowaniem lamp. 

2. Korytarz II piętra 
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- wykucie uszkodzonych drzwi i montaż nowych metalowych okleinowanych (4 

szt.); 

- malowanie ścian i sufitów z przetarciem i szpachlowaniem; 

- wywóz gruzu. 

3. Sale lekcyjne- przyrodnicza i komputerowa z zapleczem. 

- zerwanie wykładzin PCV z podkuciem podłoża do 10 mm; 

- wykonanie wylewki samopoziomującej o grubości do 10 mm (bez zapleczy); 

- ułożenie wykładziny obiektowej o grubości 2 mm (przeznaczonej do 

szkolnictwa); 

- malowanie ścian i sufitów z przetarciem i szpachlowaniem; 

- wywóz gruzu. 

4. Remont dojścia do placu zabaw. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami bhp i p-

poż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy. 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. 

4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować miejsce, gdzie roboty mają być wykonywane, 

a w szczególności:  

 zabezpieczyć miejsce budowy przed dostępem osób nieupoważnionych ze 

względu na ochronę mienia znajdującego się w miejscu robót lub w celu 

zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania 

robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, zabezpieczenie 

miejsca budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi, 

 zapewnić dostęp pracownikom / uczniom do czynnych pomieszczeń w trakcie 

remontu,  

 przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 

materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu 

rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 

wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

wytycznymi producenta,  

 usuwać z miejsca budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 

mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 

 zabezpieczyć elementy budynku i pomieszczeń (okna, drzwi, wyposażenie) 

przed zabrudzeniem i zakurzeniem.  
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5. Warunki organizacyjne: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 wykonywania prac tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych, 

 utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

 uzgadniania z Zamawiającym czas wykonywania prac głośnych i uciążliwych, 

 uzgadniania z Zamawiającym miejsca składowania materiałów, 

 bieżącego usuwania materiałów z rozbiórki, 

 wyposażenia pracowników w jednolite ubrania robocze oraz przekazania ich 

imiennego wykazu, 

 wszystkie prace będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy 

dysponujących odpowiednią wiedzą i uprawnieniami do ich wykonywania, 

 o wykryciu ewentualnych błędów, niezgodności i opuszczeń w dokumentacji 

umownej oraz przekazanych dokumentach Wykonawca winien niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek lub 

uzupełnień, 

 Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 

energię elektryczną. 

 

6. Wymagania technologiczne: 

 Roboty wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

 

7. Odbiór i rozliczenie prac: 

 Wykonawca przed odbiorem wykonanego zamówienia dostarczy 

Zamawiającemu gwarancje na materiały, które taką gwarancję posiadają. 

 Zgłoszenie do odbioru następuje pisemnie. 

 Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową. 

 

8. Przekazanie terenu budowy 

    Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi. 

 

9. Informacje dodatkowe  

Prace powinny być tak zorganizowane, aby nie narażały użytkowników 

Zamawiającego na zagrożenia BHP.  

Za wszelkie zniszczenia lub straty powstałe w trakcie lub na skutek prowadzonych 

prac wyłączną odpowiedzialność materialną oraz finansową ponosi Wykonawca.  

Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych Wykonawca powinien 

przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności:  

 Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r., poz. 290), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik 

Ustaw z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

Dokumenty budowy będą prowadzone w sposób zgodny z przepisami, 

przechowywane na terenie budowy w sposób odpowiednio zabezpieczony i dostępne 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

 


