
Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia
 

Montaż ogrodzenia wokół budynku Kasyna w Pionkach  

Główne kody
        Kod  CPV 45000000 –7 -Roboty budowlane
        Kod  CPV 45340000 –2 -Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
        Kod  CPV 45342000 –6 -Wznoszenie ogrodzeń
        

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wykonania „Montażu ogrodzenia wokół budynku Kasyna w Pionkach.
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące montażu 
ogrodzenia wokół budynku Kasyna w Pionkach.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej szczegółowo określony w 
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz w załącznikach do niej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez 
Inwestora. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom zawartych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektorów nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

3. SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 
założeń ogólnych i szczegółowych.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 
zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.

4. TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

         Roboty w zakresie branży budowlanej

         - transport gotowych paneli ogrodzeniowych
         - montaż paneli ogrodzeniowych do istniejących słupków stalowych ogrodzeniowych 

  5.1. Warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia wraz z załącznikami do niej raz poleceniami Inspektorów Nadzoru. 
Do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie terenu prac. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić 
ewentualne uwagi. 

6.      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagane     badania     odbioru  
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Odbiór robót.

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego.
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, 
potwierdzone przez inspektorów nadzoru, oraz przedłożenie kompletu dokumentów 
odbiorowych.
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