
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

KOD CPV 45223500 – 1 

 
1. Wstęp 
Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elementów żelbetowych podjazdu dla niepełnosprawnych. 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Bądkowie                    

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury; ul. Włocławska 30; 87-704 Bądkowo                          

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania robót ziemnych 

powierzchniowych. 

Zakres robót obejmuje: 

• Wykonanie robót ziemnych 

• Wykonanie elementów betonowych i żelbetowych z betonu kl B 10 i B15 

• Wykonanie ścian z bloczków betonowych 

• Wykonanie okładzin zewnętrznych posadzek  

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

CPV 45400000 - 1 Roboty wykończeniowe 

CPV 45442120 - 4 Elementy okładzinowe 

CPV 45410000 - 4 Tynkowanie 

CPV 45431100 - 7 Płytki posadzkowe i ścienne 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskanie i składowanie. 

CPV452622106 Elementy żelbetowe JM 

1102199 Pręty gładkie Sr. Do 7mm t 

1102399 Pręty żebrowane 8-14mm t 

1330400 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 

2200410 Bloczek ścienny 38x25x14 cm szt. 



2300115 Asfaltowa emulsja anionowa kg 

2301400 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 

2370603 Beton zwykły B30 3 

m 

2370604 Zaprawa cementowo-wapienna M15 m3 

2380802 Zaprawa cementowa M12 3 

m 

23808008 Deski iglaste obrzynane 38mm kl. III m3 

2600622 Deski iglaste obrzynane 25mm kl. III m3 

 

3. Sprzęt 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie 

obsługi. 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem 

wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami ST 

i polskimi normami. 

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją 

projektową. W trakcie odbioru sprawdzić należy: 

• Poziomu wykonania elementów betonowych i żelbetowych 

• Jakości wykonania zbrojenia 

• Wykonania betonowania i zagęszczenie betonu w ławach i wieńcach 

• Wykonanie ścian z bloczków betonowych  

• Wykonanie tynków cementowych kat. II 

• Wykonanie wykładzin posadzek kostką brukową 

Roboty muszą być odebrane przez inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. Nie można rozpocząć kolejnych etapów robót bez zezwolenia inspektora 

nadzoru. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

 Ławy betonowe m3 

 Ściany z bloczków betonowych m3 

  Tynki zewnętrzne m2 

  Okładziny z kostki brukowej m2 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót 



 

8. Odbiór robót 

Zgodność robót z załączonym przedmiarem i ST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót ST oraz przepisami i 

decyzjami inspektora nadzoru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz wymaganiami 

inspektora nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne 

odchylenia rzędnej ułożenia betonu nie może być większe niż 1 cm. Dopuszczalne 

odchylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej nie może być większe niż 1 cm. 

 

9. Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia: 

• Prace przygotowawcze i pomiarowe 

• Przygotowanie stanowiska pracy 

• Kompletny zakres robót 

• Prace porządkowe 

 

10. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie min. Infrastruktury z dnia 23. 06.2003r (Dz. U. nr 120 z 2003r poz. 1125 i 

1126) w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w budownictwie 

2. Roz. Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. nr 45 poz. 401 z 2003r. 

3. Instrukcja Techniczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-B-06714 Kruszywa mineralne . badania 

6. PN-B19701 Cement 

7. PN-B-30020 Wapno 

8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

10. PN-63/B-06250 Beton zwykły 

11. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

12. PN-92/B-03380 Elementy żelbetowe. 

 

        Opracował: 

        Krzysztof Erwiński 

 

Aleksandrów Kuj. 2019-05-17. 


