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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
 
Obiekt – zabytkowy budynek Zamek Królewski  
 
Adres - Plac Zamkowy 4 w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Zamawiający    –   Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą  Plac 
Zamkowy 4 , 97-300 Piotrków Trybunalski 
 
Nazwa zamówienia –Dostawa i montaż masztu flagowego na budynku 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  , przy Placu Zamkowym 4 
 
Roboty budowlane – CPV- 4526100-4- wykonywanie pokryć  i  konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 
 
Autor projektu  Andrzej Kowalski  - mgr inż. budownictwa 
 
Data opracowania projektu – luty- marzec 2010 roku 
 
 
 
 

1. Przedmiot specyfikacji (STWi OR) 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z dostawą i montażem masztu flagowego na 
budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim , przy  Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
 
2.Zakres stosowania specyfikacji (STWiOR)  
Ustalenia zawarte w STWiOR  obejmują prace związane  z dostawą materiałów , 
wykonawstwem i odbiorem robót związanych z montażem masztu flagowego na budynku 
przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
3.Zakres robót zgodny  przedmiarem , projektem technicznym i kolejnością 
wykonania robót. 
a). Ustawienie rusztowania wieloelementowego na poddaszu 
b) Usunięcie istniejących klamer komunikacyjnych z komina 
c) Zamocowanie drabiny  pionowej wieloelementowej na kominie 
d) Zamocowanie elementów stalowych podparć platformy roboczej 
e) Demontaż pokrycia dachu i istniejącej iglicy 
f) Zmontowanie konstrukcji stalowej masztu i masztu aluminiowego 
g) Wykonanie wyłazu dachowego  i obróbek z blachy miedzianej 
 
Należy zwrócić szczególna uwagę i zachować ostrożność podczas wykonywania prac aby 
nie uszkodzić systemu sygnalizacji pożaru ( linia 5 ). 
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4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej STWiOR  są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich  normach i przepisach 
 
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania oraz za zgodność robót z 
zakresem umowy. Wykonawca może korzystać ze źródła energii elektrycznej należącego 
do Zamawiającego. 
 
6.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy  plac budowy. 
 
7.Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia w trakcie  wykonywania robót 
placu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 
 
8.Likwidacja placu  budowy 

      Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania                        
terenu wokół budowy po zakończonych robotach. 
       
     9.Zaplecze  
     Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze placu budowy 
 
10.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W 
razie wywołania przez niego  pożaru na terenie placu budowy lub jego sąsiedztwie, będzie 
odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody , które usunie na koszt własny. Plac 
budowy z uwagi na specyfikę obiektu musi być bezwzględnie wyposażony w sprzęt gaśniczy. 
Do prac prowadzonych wewnątrz budynku należy używać narzędzi wolnoobrotowych. 
 
11.BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji  robót do przestrzegania przepisów BHP. 
 
12.Materiały 
 
Wszelkie materiały użyte do wykonania opisanych wcześniej robót powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w obowiązujących polskich normach lub aprobatach technicznych 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, które po zakończeniu prac zostaną 
przekazane  Zamawiającemu. 
Przedstawiciel  Wykonawcy po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o 
wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami. 
 
13.Współpraca Wykonawcy i Zamawiającego 
Wykonawca lub jego przedstawiciel oraz przedstawiciel Zamawiającego będą podejmowali 
decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót , materiałów, postępem robót  
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i.t.p. Przedstawiciel  Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
materiałów w trakcie realizacji zamówienia. 
 
14.Kontrola jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 
15.Dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się : 

a) Umowę  
b) STWiOR 
c) Protokół przekazania placu budowy 
d) Ewentualne notatki służbowe 
e) Atesty , certyfikaty .deklaracje zgodności , itp. 
f) Protokół odbioru robót 

 
16.Odbiór robót 
Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w zakresie umowy. 
Podczas odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów  robót w zakresie dostawy i 
montażu masztu flagowego na budynku przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie 
Trybunalskim, a także pisemne potwierdzenie zakresu umownego ze stanem faktycznym. 
 
17.Podstawa płatności  
Podstawą  płatności jest ryczałtowa cena umowna za dostawę masztu i wykonanie robót , 
obliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym   w oparciu o przedmiar robót , zakres 
robót, projekt techniczny  . 
 
Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową  za realizację całości 
zadania , ujmującym wszystkie jego elementy, które stanowią przedmiot umowy w tym 
materiał, robociznę , użyty sprzęt oraz  inne czynności niezbędne do należytego wykonania 
robót. 
Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego 
robót bez wad i usterek. 
 
 
 

 
                                                                   Opracował : 
                                                                   Krzysztof Wiączek 
 


