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Nazwa zamówienia: Wykonanie biegu schodów żelbetowych z piętra III 

na piętro IV w zabytkowym budynku Szkoły 

Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. 

Lokalizacja: Budynek szkoły 

Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego 

Ul. Cegielskiego 1 

61-862 Poznań 

Inwestor:     MIASTO POZNAŃ Szkoła Chóralna Jerzego     

Kurczewskiego 

Ul. Cegielskiego 1 

61-862 Poznań 
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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zadania. 

Wykonanie biegu schodów żelbetowych z piętra III na piętro IV w 

zabytkowym budynku Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie schodów żelbetowych z III na 

IV piętro w budynku szkoły. Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o 

dokumentację projektową, przedmiar robót i kosztorys nakładczy (ślepy) 

dokumentacje techniczno-ruchowe producentów urządzeń, oraz przepisy 

zawarte w normach. 

 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 

wykonawcy teren budowy, przekaże dziennik budowy oraz zapewni 

nadzór inwestorski.  

1.3.2. Zabezpieczenia terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające miejsce pracy, w 

tym: stałe i czasowe wygrodzenia, folie ochronne itp.  

W szczególności zobowiązuje się wykonawcę do:  

- wygrodzenia miejsca pracy i utrzymania porządku na placu budowy, 

w tym właściwe zabezpieczenie mienia inwestora,  

- właściwego składowania dostarczonych urządzeń,  
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- zapewnienia ochrony pożarowej 

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ 

na budowie 

- Właściwego gromadzenia odpadów, umieszczanie w pojemnikach, 

segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 

przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w umowną cenę przetargową.  

1.4. Potencjał kadrowy 

 Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio 

wykwalifikowany personel: 

 - Kierownik budowy musi posiadać  stosowne kwalifikacje oraz 

uprawnienia o których mowa w art. 37a,37c, 37d ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami i być dostępny podczas realizacji kontraktu. 

1.4. Roboty ogólno budowlane: 

1.4.1. Roboty rozbiórkowe 

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z 

pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć 

czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 

przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach. Roboty 

powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 

uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
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Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze 

sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 

przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo 

omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 

szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego 

szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również 

zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

Inwestor dopuszcza alternatywny sposób usunięcia odpadów i gruzu 

z trzeciego piętra. 

 

1.4.2. Pozostałe roboty budowlane: 

 Roboty murarskie 

 Roboty zbrojeniowo – betoniarskie 

 Roboty tynkarskie 

 Roboty okładzinowe 

 Roboty malarskie 

Powinny być wykonane wg obowiązujących norm i sztuki budowlanej, 

obowiązujących przepisów BHP i  P. poż. oraz z zaleceniami 

Inspektora Nadzoru i  Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

1.5. Dokumentacja budowy. 

Do podstawowej dokumentacji budowy należą: 

- dziennik budowy, 
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- protokoły odbiorów robót (częściowe i końcowy), 

- książka obmiarów robót, 

- certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

urządzeń i materiałów. 

Do pozostałej dokumentacji budowy należą: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja pisemna na budowie. 

Dokumenty budowy prowadzone będą przez wykonawcę i 

przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy muszą być stale dostępne inspektorowi 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającemu oraz 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

2. Odbiór robót 

2.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). 

2.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ich 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
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procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu pisemnym przedstawiciela zamawiającego 

(inspektora 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. 

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inspektor nadzoru) 

oceniając jakość i ilość robót ulegających zakryciu lub zanikających w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem i oraz 

uprzednimi ustaleniami. 

2.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót. Odbiór końcowy robót polega 

na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela 

zamawiającego (inspektora nadzoru). Wykonawca wraz z wpisem do 

dziennika budowy przedłoży komplet dokumentów w tym: 

 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

 karty gwarancyjne. 

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru 

robót. 
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie wyznaczonym w umowie. 

Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiającego komisja w obecności 

przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru) i wykonawcy – 

sporządzając “Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez wykonawcę”. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych 

robót, robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może 

przerwać swoje czynności i wyznaczyć nowy termin odbioru końcowego.  


