
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45262690-4 

„Montaż drabin dachowych – technicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy

Kopernika 63 w Gliwicach” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 1.0. Roboty ślusarskie CPV 45400000-1 



WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Montaż drabin dachowych (technicznych) wyłazowych na dachy budynku SP nr 12 przy ulicy Kopernika 63

w Gliwicach.

1.2.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  (ST).  Przedmiotem ST są  wymagania  dotyczące wykonania  i

odbioru robót związanych z wykonaniem drabin dachowych oraz balustrady zabezpieczającej.

1.2.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji projektowej niezbędnej przy

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych ST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu wykonanie:

a) drabin dachowych z pałąkami 

b) balustrady zabezpieczającej na daszku nad wejściem do szkoły.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w

poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, wiedzy technicznej i

doświadczenia budowlanego, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą

być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszące:

-  wykonanie  pomocniczych  konstrukcji  montażowych  -  inwentaryzacja  powykonawcza  -  wykonanie

tymczasowych  przyłączy  wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji  i  innych  mediów

potrzebnych Wykonawcy - obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie  przewiduje  się  żadnej  obsługi,  -  załadunek i  wyładunek narzędzi  i  pomocniczego sprzętu na środki

transportowe -  ręcznie  -  utrzymanie  urządzeń placu  budowy -  pomiary do  rozliczenia  robót  -  działanie

ochronne zgodnie z warunkami bhp - utrzymanie drobnych narzędzi - usuwanie z obszaru budowy odpadów

i zanieczyszczeń Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy  Wszystkie  roboty  ślusarskie  są  do  przeprowadzenia  (montażu)  na

połaciach dachowych i mają służyć poprawie bezpieczeństwa komunikacji  pomiędzy poziomami dachu .

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie

środki  zabezpieczające  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych,  przekroczeniem

dopuszczalnych norm hałasu,  możliwością  powstania  pożaru.  Opłaty i  kary za  przekroczenie  w trakcie

realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają

Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny

jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.



Wykonawca,  o  ile  umowa  nie  stanowi  inaczej,  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielem

instalacji  potwierdzenie  o ich lokalizacji,  oraz  zapewni  ich właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych

na  mapach,  których  przebieg  nie  jest  znany.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji

Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi

współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  przy  dokonywaniu  napraw,  ponosi  koszt  tych  napraw.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.

1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

1.6. Definicje określeń podstawowych Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 

Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii

prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały,  elementy,  rozwiązania,  systemy muszą być stosowane,  wykonywane,  montowane

ściśle według wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element

dokumentach  odniesienia  jak  aktualne  aprobaty  techniczne  (krajowe  lub  europejskie),  certyfikat  lub

deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że

dany materiał,  system,  zestaw,  etc.  wprowadzony legalnie  na  polski  rynek,  spełnia,  określone  polskim

prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Ilekroć Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia  wskazuje znak towarowy materiału,  patent  lub

pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi

techniczne  wskazanego  oraz  posiadający  właściwości  użytkowe  zgodne  z  wymogami  określonymi  w

Polskich  Normach  przenoszących  normy  europejskie  lub  normach  innych  państw  członkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 Wykonawca  jest  zobowiązany do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  niniejszym

opracowaniu  elementów  wraz  z  dostarczeniem  koniecznych  materiałów  i  urządzeń  dla  kompletnego

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

UWAGA: Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest

określeniem standardu jakości na etapie projektowania.

2.2.  Specyfikacja  materiałów  Wszystkie  materiały  muszą  zostać  zaprezentowane  i  uzyskać  akceptację

Inspektora  nadzoru  i  Inwestora.  Materiał  do  wykonania  drabin  dachowych  zewnętrznych  należy

każdorazowo sprawdzić z PW przed rozpoczęciem prac. Montaż oraz parametry zgodnie z odpowiednimi

przepisami branżowymi, normami oraz przepisami BHP. Inwestor nie przedstawi projektu technicznego na

wykonanie  drabin  dachowych.  Wykonawca  zamontuje  we  wskazanych  miejscach  drabiny  typowe  lub

zamówi produkt zaprojektowany i wykonany na potrzeby indywidualne.



2.3.  Warunki  przyjęcia  na budowę materiałów Materiały i  wyroby mogą  być  przyjęte  na budowę,  jeśli

spełniają  następujące  warunki:  –  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, – są właściwie opakowane i oznakowane (pełna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), – spełniają wymagane właściwości

wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia,  –  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne

(katalogowe)  wyrobów lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania  wyrobów,  –  spełniają  wymagania

wynikające z  ich terminu przydatności  do użycia  (termin  zakończenia  robot  pokrywczych powinien się

kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania

odpowiednich wyrobów),

2.4  Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  Materiały  powinny  być  przechowywane  i

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia

tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów

opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN Roboty można  wykonać przy użyciu  sprzętu

zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprzętu,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość

wykonywanych robót. 

 Utrzymanie  i  użytkowania  każdego sprzętu musi  być  zgodne z  normami  ochrony środowiska,  BHP i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Wykonawca jest zobowiązany do stosowania

jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i

właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robót Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp

przy  wykonywaniu  robót  budowlanych.  Drabiny  dachowe  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  technicznymi

załączonymi  do  dokumentacji  powykonawczej.  Przed  rozpoczęciem  montażu  drabin  należy  sprawdzić

prawidłowość zamocowania marek, do których dospawana będzie drabina. Elementy powinny być osadzone

zgodnie  z  dokumentacją  techniczna  lub  instrukcją  zaakceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru.  Elementy

powinny  być  trwale  zakotwione.  Elementy  ze  stali  nierdzewnej  na  czas  montażu  zabezpieczyć  przed

uszkodzeniem powierzchni.



5.2.  Malowanie  Powłoki  malarskie  Elementy  stalowe  wykonane  ze  stali  powinny  być  zabezpieczone

antykorozyjnie farbą antykorozyjną. Przed malowaniem elementy muszą być odtłuszczone i oczyszczone do

trzeciego stopnia czystości. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów

pędzla,  rys  i  odprysków. Miejsca wykonywanych cięć,  połączeń spawanych na budowie powinny zostać

starannie  oczyszczone  następnie  zaprawkowane  i  w  końcu  pomalowane  farbami  tego  samego  rodzaju.

Ocynkowane kraty Wema nie podlegają malowaniu.

5.3 Montaż drabin dachowych Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:

 wykonanie próbnego montażu drabiny w wytwórni 

 sprawdzenie miejsc mocowania drabin 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

 wykonanie otworów kotwiących 

 montaż i kotwienie drabin 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.

 drabiny i balustradę każdorazowo należy montować według wytycznych producenta, dostawcy sytemu.

6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami

państwowymi.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia

powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części

ruchomych. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Jednostką obmiarową jest metr

bieżący zamontowanej drabiny. Jednostką obmiarową jest 1 mb balustrady o wysokości 2,0m.

 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  pisemnymi  decyzjami  Inspektora  nadzoru.  8.2.Odbiór  robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami  Inspektora nadzoru,  jeżeli

wszystkie  pomiary i  badania  dały pozytywne  wyniki.  Gotowość  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 jakość użytych materiałów, 

 zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 zamocowanie balustrady do podłoża. Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną

określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 



 długość, szerokość ±1 mm 

 rozstaw elementów ±1 mm Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna

odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Płaci

się  za  ustaloną  ilość  [m]  drabin,  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  -  przygotowanie  stanowiska

roboczego  -  dostarczenie  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  -  wykonanie  pomocniczych  konstrukcji

montażowych - przygotowanie i oczyszczenie podłożą, - montaż drabin Płaci się za ustaloną ilość [m²] krat

Wema  ,wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  -  przygotowanie  stanowiska  roboczego  -  dostarczenie

materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  -  wykonanie  pomocniczych konstrukcji  montażowych -  przygotowanie  i

oczyszczenie podłoża, - montaż.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i

przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).

 PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane  --  Warunki  wykonania  i  odbioru  -  Wymagania

podstawowe 

 PN-B-06200:2002/Ap1:2005  Konstrukcje  stalowe  budowlane  --  Warunki  wykonania  i  odbioru  -

Wymagania podstawowe 10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2017.1570 j.t.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2016.2047.j.t.). 

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.,  prawo  budowlane  (Dz.  U.  2016.290  j.t.)  Nie  wymienienie  tytułu

jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania

wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.

Jest  zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod 


