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Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbior u robót.  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.a. Nazwa zamówienia: Dokumentacja techniczna budynku (kamiennicy) położonej we Wrocławiu przy 
ul.Słowiańskiej 4 polegająca na remoncie oraz przebudowie budynku wraz z ociepleniem wg wytycznych Inwestora 
w zakresie: elewacji frontowej, tylnej i bocznej.  
1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych.   
Zakres remontu: remont elewacji frontowej, remont i ocieplenie elewacji tylnej i bocznej. 
1.b.1.1. Roboty związane z przygotowaniem zaplecza budowy.  
1b.1.2. Roboty budowlane.  
1.b.2 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwest ycyjnego  
1.b.2.1. Projekt Wykonawczy ( budowlany uszczegółowiony )   
1.b.2.2. Kosztorys Inwestorski  
1.b.2.3. Przedmiar robót  
1.b.2.4. Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót   
1.c Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i tymczasowych .  
Wygrodzenie strefy budowy ogrodzeniem pełnym. Rodzaj robót nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych. 
Zapleczem budowy może być przyczepa socjalna. Utylizacja odpadów.      
Roboty przygotowawcze (organizacja robót budowlanych )   
1. Rejestracja dziennika budowy + przejęcie placu budowy wpisem do dziennika  
2. Organizacja placu budowy (zajęcie części posesji na zaplecze, org. transportu poziomego i pionowego) 
wykonawca lub Inwestor opracuje Proj. Org. Ruchu na posesji.  Wykonawca wykona plan BIOZ oraz uzgodni 
warunki utylizacji odpadów budowlanych  z Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dla miasta Wrocławia.  
3.  Wykonanie wygrodzeń i zabezpieczeń budynku zgodnie z planem BIOZ .  
4.  Montaż i odbiór zabezpieczenia okien i drzwi  
1.d. Informacje o terenie budowy  
1.d.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

1) prace prowadzić w godzinach 7
oo

 -18
oo 

 
2) zraszanie ścian przy skuwaniu starych tynków -foliowanie okien i siatkowanie rusztowań-zabezpieczenie ruchu 
pieszego  na posesji i chodniku po za wydzielonym placem budowy  
3) organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku  i podwórzu przed budynkiem.  
1.d. 2. Ochrona środowiska   
Stosowane w remoncie materiały i wyroby nie są szkodliwe dla środowiska Odpady (gruz ceglany i zbity tynk - 
zaprawa wapienna ) o niskiej uciążliwości winne być przekazane na składowisko. Ochrona przed pyłem – 
zraszanie strefy kucia ścian i tynków  
1.d.3. Warunki bezpiecze ństwa pracy i u żytkowania budynku .    
Rusztowania dla robót elewacyjnych i strefa prac przy budynku muszą być wygrodzone ogrodzeniem pełnym 
segmentowym. Na plac budowy zająć całą szerokości chodnika od ul. Grabiszyńskiej i Wysokiej. Dla ruchu 
pieszego pozostawić chodnik szer. min.1,5 m. Należy wykonać projekt org. ruchu zastępczego i uzgodnić ze ZDIK. 
Do lokali użytkowych i kl. schodowej wykonać zadaszone przejścia .Rusztowania przy elewacjach osiatkować a 
okna zafoliować. Na okres robót na dachu i wewnątrz budynku (w przestrzeni strychowej ) zorganizować transport 
pionowy odpadów i materiałów przy elewacji podwórzowej. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy określi 
gen wykonawca w projekcie BIOZ w których winien podać środki techniczne zabezpieczeń, wymagania sprzętowe, 
warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, uwarunkowania pogodowe, sposoby 
asekuracji pracowników i przechodniów.  
1.d.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.  
Zaplecze magazynowe materiałów budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej części posesji od 
strony podwórza. Materiały małogabarytowe narzędzia i sprzęt magazynować w kontenerowych przyczepach 
jezdnych zaplecza. Zaplecze socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy po za strefą robót 
budowlanych.    
1.d.5. Warunki dotycz ące organizacji ruchu.  
Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku i na wydzielonym ogrodzeniem z posesji i chodnika obok 
placu budowy.  Podstawowy dojazd do zaplecza budowy planuje się od frontu budynku ul. Słowiańskiej 4. Zmianę 
organizacji ruchu pieszego na ul. Słowaińskiej i Ołbińskiej uzgodnić ze ZDIK.  
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1.d.6. Ogrodzenia  
Teren placu budowy winien być wygrodzony rozbieralnym ogrodzeniem metalowym ( np. blacha trapezowa lub 
fałdowa w ramach z kątownika na słupkach metalowych i podstawach betonowych) wysokości min. 1,8 m. 
Ogrodzenie ma zabezpieczyć przed wejściem przechodniów i lokatorów na teren prowadzonych robót.  
1.d.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sąsiednich dróg i ulic. Najazd ciężkich samochodów 
dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.   
1.e. Nazwy i kody grup ,klas i kategorii robót  .  
W niniejszej specyfikacji charakteryzuje się kod obiektu ze względu na funkcję; 45211340-4 (budownictwo 
wielorodzinne ) kod charakteru inwestycji; 45262700-8 (przebudowa budynku) w ramach przebudowy budynku 
wyszczególnia się rodzaje robót:   
Roboty ogólnobudowlane w budynku    
� 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
� 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne   
� 45262500-6 Roboty murarskie  
� 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
� 45320000-6 Roboty izolacyjne  
� 45324000-4 Tynkowanie  
� 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
� 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane  
1.f. Określenia podstawowe  
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych oraz niezb ędne wymagania zwi ązane z ich 
przechowywaniem , transportem, warunki dostawy, skł adowania i kontrol ą jako ści.  
 
 
[1]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego  
[2]  Aprobata techniczna  Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych 
oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów  

[3]  Atest  Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze  

[4]  Bezpiecze ństwo realizacji 
robót  budowlanych  

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym  

[5]  Budowa  Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego  

[6]  Budynek  Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach  

[7]  Certyfikat  Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych  

[8]  Dokładno ść wymiarów  Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną 
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[9]  Dokumentacja budowy  Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 •� Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

•� Dziennik budowy  

•� Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

•� Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu •� 
Operaty geodezyjne 

 •� Książki obmiarów  

[10]  Dziennik budowy  Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego  

[11]  Elementy robót  Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji  

[12]  Impregnacja  Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) 
szkodników biologicznych i ognia  

[13]  Inspektor nadzoru 
budowlanego  

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa  

2.a. Materiały  
Materiały wykorzystywane do realizacji robót  objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych 
przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie Za dopuszczone do stosowania w budownictwie 
uznaje się wyroby, dla których wydano:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. NR 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu 
MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55/98 poz.362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).  
c) dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z 
indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno 
być wydane zgodnie z warunkami określonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r.; Dz. U. NR 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.i  Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r.  
UWAGA !!!  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji słu żą określeniu po żądanego 
standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i wymogów  technicznych zało żonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwi ązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów ) pod warunkiem: 
a) spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykończeniowych. 
b) przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania).  
c) uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.  
2.b. Źródło uzyskiwania materiałów :  
a) Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła 
zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.  
b) Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego 
źródła uzyskają zatwierdzenie  
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c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót  
2.b.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
1.  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.  
2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła  
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.  
4.  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.  
5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
terenie.  
2.b.2. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.  
2.c. Materiały nie odpowiadaj ące wymogom  
1.  Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w 
miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru  
2.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem  
2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru  
2.e. Wariantowe  zastosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych  lub zalecanych  do wykonania robót budowlany ch  
1) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
2)  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora  Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  
3)  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
4) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
5)  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru.  
6)  Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
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4. Wymagania dotycz ące środków transportu  
1) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów.  
2)  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem  
3) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy  
4)  Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy  
5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych.  
5. 0. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
5.0.1. Ogólne wymagania dotycz ące Wykonawcy Robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 
przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru  
5.0.2 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robó t  
1)  Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa. Kierownik budowy winien mieć udokumentowane doświadczenie w realizacji remontów obiektów 
zabytkowych.  
2)  Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (budowlanych, elektrycznych) musząposiadać uprawnienia do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności w 
odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa  
3) Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – montażowymi 
prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadać doświadczenie w realizacji lub 
nadzorowaniu remontów obiektów zabytkowych .  
5.0.3 Ogólne zasady wykonania Robót      
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości zastosowanych 
materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymagania ST, Programem 
Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
3)  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
4) Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
5) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje.  
6) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
5.0.4 Podział robót budowlanych w budynku na grupy robót.    
Kody CPV  Roboty przygotowawcze:  
� 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań (przygotowanie robót elewacyjnych  
� 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
� 45320000-6 Roboty izolacyjne (docieplenie elewacji tylnej i bocznej + obróbki blacharskie ) 
� 45324000-4 Tynkowanie ( remont elewacji frontowej i  + tynk na elewacji podwórzowej ) 
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� 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie ( wymiana stolarki 
okiennej + remont stolarki drzwiowej )  
� 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie ( malowanie zewn. obu elewacji i renowacja stolarki  drzwiowej, 
impregnacja drewna ) 
� 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane ( pozostałe prace remontowe nie ujęte w innych grupach )  
� 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń ( wynajem rusztowań, środków transportu pionowego, maszyn i  
elektronarzędzi )  
6. Ogólny opis robót budowlanych .  
O pracach należy powiadomić służby konserwatorskie na miesiąc przed rozpoczęciem robót.  
6.1. Prawidłowo zamocować wszystkie balustrady, brakujące elementy ozdobne dorobić na wzór istniejących. 
Balustrady stalowe po zagruntowaniu zabezpieczyć pomocą powłok malarskich wykonanych z farby poliwinylowej 
nawierzchniowej w kolorze podanym na kolorystyce elewacji. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy 
tytanowo – cynkowej gr.0,6 mm.  
6.2. Ściany zewnętrzne. Wszystkie pęknięcia na ścianach zewnętrznych należy naprawić poprzez ich z szycie 
klamrami śr.6 mm i wypełnieniem zaprawą cementową.  
6.3. Tynki i sztukateria na elewacji frontowej. Tynk należy udokumentować obmiarowo i fotograficznie 
ukształtowanie powierzchni tynkowanej (listwy, uskoki). Po wykonaniu prac dokumentacyjnych skuć zniszczony 
tynk, oczyścić spoiny ze zmurszałej zaprawy. Wykonać spoinowanie w miejscach ubytków spoiny i wykonać nowy 
tynk przy użyciu konfekcjonowanego tynku wapienno-cementowego odtwarzając pierwotny układ dekoracji. Skucie 
i odtworzenie odparzonych zmurszałych tynków na elewacjach frontowych ocenia się na 70 %. Elewacja frontowa 
od ul. Grabiszyńskiej odczyszczenie pozostałych tynków (mycie pod ciśnieniem), usunięcie pozostałych resztek 
farb elewacyjnych, uzupełnienie odparzonych tynków. Wierne odnowienie gzymsów i detali sztukatorskich. 
Elewacja frontowa od ul. Słowiańskiej usunięcie istniejących tynków oraz płaskich opasek i gzymsów 
odczyszczenie pozostałych tynków (mycie pod ciśnieniem), usunięcie pozostałych resztek farb elewacyjnych. 
Wykonanie nowych tynków, gzymsów i detali sztukatorskich. Wykonać nowe bonie na elewacji frontowej od ul. 
Słowiańskiej.  
6.4. Zakres rzeczowy: 
� uzupełnić brakujące fragmenty tynków z zachowaniem pierwotnie zróżnicowanych faktur, 
� zmurszałe i skorodowane fragmenty tynku zbić i wykonać nowe tynki cementowo-wapienne kat.III oraz 
uzupełnienia zaprawą cementowo-wapienną, w miejscach uzupełnień wykonać przecierkę, 
� zmyć całą powierzchnię elewacji i usunąć wtórne warstwy farb, 
� oczyścić detale architektoniczne z wtórnych powłok malarskich, 
� uzupełnienia detali wykonać porowatą zaprawą wapienno-piaskową modyfikowaną dodatkiem kazeiny 
technicznej, 
� zatarty detal delikatnie wyostrzyć przez podrzeźbienie, 
� cegłę klinkierową na elewacji frontowej oczyścić środkiem na bazie kwasu organicznego (np. ASO-
STEINREINIGER firmy SCHOMBURG), środek należy stosować rozcieńczony wodą (1:10 do 1:3 w zależności od 
stopnia zabrudzenia i grubości warstwy osadu), w przypadku starych, uporczywych zabrudzeń czynność powtórzyć 
� po oczyszczeniu cegłę klinkierową pokryć rozpuszczalnikowym budowlanym środkiem ochronnym na bazie 
żywicy silikonowej (np. ASOLIN-CA firmy SCHOMBURG) obficie wcierając w podłoże, 
� poddać konserwacji gzymsy, dekorację sztukatorską, odtworzyć brakujące elementy, 
� wyremontować gzyms wieńczący, 
� wykonać nowe obróbki blacharskie gzymsów i parapetów okiennych z blachy tytanowo-cynkowej 
� po wyschnięciu tynku (2-4 tygodnie w zależności od pory roku i temperatury) należy zagruntować elewację 
roztworem z 2 części środka gruntującego na bazie krzemianów (np. SYLITOL - KONZENTRAT firmy CAPAROL) i 
1 części wody obficie wcierając w podłoże, 
� elewacje frontowe malować dwukrotnie farbami krzemianowymi (np. SYLITOL - FINISH firmy CAPAROL ) wg 
rys. nr 2,3 i 4, warstwa pośrednia rozcieńczona max. 10% środka gruntującego (np. SYLITOL-KONZENTRAT firmy 
CAPAROL), warstwa wierzchnia max. 3% tego środka. 
� wyremontować istniejące kraty, oczyścić i przeszlifować, pomalować farbą chlorokauczukową, kolor RAL 8008  
� bramę  wejściową drewnianą w przyziemiu do budynku poddać konserwacji, oczyścić z wtórnych powłok 
malarskich, uzupełnić ubytki i pomalować lazurem w kolorze mahoń, 
6.5. Tynki na elewacji tylnej i bocznej. Skucie odparzonych tynków. Wyrównanie płaszczyzny tynków nową 
zaprawą cem - wap jako podkład pod docieplenie ścian. Wykonanie docieplenia ściany elewacji tylnej i bocznej z 
wełny mineralnej grubości 15 cm. Przed nałożeniem tynku gładkiego cienkowarstwowego należy nałożyć podkład 
tynkarski. Należy go nakładać bez rozcieńczania w jednej warstwie przy  pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

Masę tynkarską, koloru białego, należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 
przy pomocy  pacy stalowej gładkiej. Po upływie min. 48 godzin od wykonania wyprawy tynkarskiej i jej 
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wyschnięciu można przystąpić do malowania elewacji. Do malowania zastosować silikonową farbę elewacyjną. 
Przed malowaniem powierzchnię zagruntować  silikatowym preparatem gruntującym.  
Cokół o średniej wys. 0,6 m na elewacji tylnej i bocznej wykonać ze zmywalnego tynku akrylowego o 
gruboziarnistej strukturze. Na wysokości parteru założyć podwójną siatkę zbrojącą.  

6.6. wyremontować istniejące kraty, oczyścić i przeszlifować, pomalować farbą chlorokauczukową, kolor RAL 9004 
(czarny).  
6.7. Zamontować barierkę stalową na oknie korytarza na kondygnacji 5.  
6.8. Wszystkie parapety zewnętrzne powyżej parteru wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Wszystkie parapety  
powinny wystawać min 3 cm poza płaszczyznę ściany.  
6.9. Renowacja drzwi wejściowych do budynku oraz do piwnicy oczyszczenie z farby, wymiana zniszczonych 
detali, szpachlowanie i  lakierowanie.  
7.Szczegółowy opis robót budowlanych  
7.1. Wykonanie  docieplenia ścian elewacji  podwórzowych     
Ściany elewacji tylnej i bocznej doizolować metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyty z wełny mineralnej 
grubości 15 cm mocowane do ścian zewnętrznych elewacji tylnej. Do wysokości 3m zastosować podwójną siatkę 
zbrojeniową.  

Prace do wykonania przy remoncie elewacji: 
� podłoże, na którym będzie mocowane ocieplenie musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, 
luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju,  
� zagruntowanie emulsją gruntującą systemową,  
� podczas docieplania elewacji tylnej zachować gzyms wieńczący,  
� zastosować tzw. Listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą tą jest 
kształtownik ceowy z PCV dobierany przekrojem do grubości wełny, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi nad poziomem terenu,  
� w celu uzyskania cokołu na elewacji należy do wysokości około 60cm zastosować płyty grubości 12cm,  
� płyty należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju systemowego, dodatkowo warstwę ocieplającą należy 
mocować przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z tworzywa sztucznego, w ilości 4-8 szt./m2 (wg zaleceń 
producenta/dostawcy systemu).  
� Wykonać uszczelnienie styków wełny ze ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej 
masy, najlepiej akrylowej,  
� Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 
drzwiowych oraz innych otworów w elewacji,  
� Wykonać wzmocnienia narożnika budynku osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny,  
� Warstwę zbrojoną na powierzchni płyt wykonać jako minimum 3-milimetrowej grubości gładź z kleju w systemie 
dociepleniowym, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien szklanych (siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kąpiel ochronną przed agresywnymi 
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej),  
Z uwagi na zmienną grubośćścian zewnętrznych (minimalna grubośćściany 1,5 cegły) i wyrównaną płaszczyznę 
zewnętrzną ściany, izolację ze styropianu dobrano do najcieńszej grubości ściany w budynku. Należy stosować 
system dociepleń obejmujący wszystkie jego składniki (wełnę, siatkę, klej, kołki mocujące, wyprawę tynkarską i 
materiały uzupełniające ) posiadający „Certyfikat Zgodno ści” wydany w oparciu o rozporządzenie MSWIA z 22 
.04.1998 (Dz. U. Nr 55 poz. 362  i Aprobatę TechnicznąI T B. Zaleca się by wykonawca robót dociepleniowych 
posiadał świadectwo przeszkolenia wydane przez służby producenta  w stosowaniu wybranego systemu dociepleń. 
Docieplenia rozpocząć od zamocowania wypoziomowanej listwy cokołowej . Płyty kleić z przesunięciem (w 
cegiełkę ) . Zaprawę klejową nakładać w formie ciągłej pryzmy po obwodzie płyty i w postaci ~ 6-ciu „placków” 
równomiernie nałożonych na płytę. Dodatkowe mocowanie płyt – plastikowe kołki rozporowe w ilości 4-5 szt. / m2 
na dużych pow. ścian . Przy narożnikach ścian i obok otworów okiennych zagęścić ilość kołków nawet do 10 szt. 
/m2. Z uwagi na osłabioną spoistość zewn. ścian budynku głębokość osadzenia kołków w ścianie nie mniejsza niż 
6 cm . Kołkowanie wykonywać nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Przy montażu styropianu 
zapewnić wyrównanie i wypionowanie powierzchni (dopuszczalne odchylenia 2 mm na długości 2 m.  
Niedopuszczalne są też szczeliny między płytami większe niż 2 mm. Po zamocowaniu wełny i uszorstnieniu 
powierzchni nakładać warstwę kleju w którą zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego. siatka z włókna winna być 
wtopiona w warstwę kleju grub. 3-5 mm. Siatki wklejać z minimum 10 cm zakładem. Na narożnikach przed 
klejeniem siatki zamocować systemowe kątownikowe listwy aluminiowe narożne. W parterze zaleca się zbrojenie 
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zaprawy podwójną siatką co da łączną grubość ~ 6 mm zbrojonej masy klejowej. Narożniki okien i drzwi zbroić 
dodatkowo kawałkami siatki ~ 30x35 cm klejonymi ukośnie . Należy szczególną uwagę zwracać na wypionowanie i 
wyrównanie płaszczyzn docieplonych ścian . Na wyrównanej i wygładzonej warstwie klejowej wykonać podkład 
tynkarski wzmacniający podłoże (chroniący wierzchnią warstwę tynku szlachetnego przed zabrudzeniami z kleju ) 
Tynk szlachetny barwiony w masie wykonany na bazie kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości do 1,5 
mm nakładać pacą metalową na podkład i zacierać pacą z tworzywa. Nie można dopuścić do zaschnięcia krawędzi 
zacieranej zaprawy przed nałożeniem kolejnej partii. Przerwy technologiczne przewidzieć na krawędziach otworów, 
narożnikach lub detalach architektonicznych . Do ocieplenia krawędzi węgarków okiennych stosować styropian 
grubości 2 – 3 cm. Styk ocieplenia otynkowanego z ościeżnicą okna uszczelnić silikonem. Podokienniki 
ceramiczne winny wystawać 4 – 5 cm po za lico docieplonej ściany Obróbki blacharskie gzymsów winny być 
wysunięte 3 cm po za gzyms a nachylenie obróbek winno być większe niż 5 % .  
Na powierzchni cokołowej elewacji wykonać docieplenie z zastosowaniem materiału o podwyższonej twardości 25 
lub 30 i zastosowaniem  podwójnej siatki zbrojącej. Podwójną siatkę zatopić w masie klejowej na wysokości min. 2 
m ponad terenem Krawędzie cokołu obrobić kątownikiem  tynkarskim .  
7.2.  Docieplenie ścian w miejscu prowadzenia kominów   wentylacyjnych   i spalinowych  
Zaleca się stosowanie systemowych technologii docieplania rekomendowanych przez wytwórców płyt fasadowych 
wełny mineralnej. Po oczyszczeniu powierzchni elewacyjnych z farby emulsyjnej ( zeszlifować w miejscu klejenia 
wełny do tynku. Mocowanie wełny (klej + kołki ) i wykonywanie warstw tynkarskich wykonywać zgodnie 
Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru dostawcy technologii.  
7.3. Rekonstrukcja gzymsów i dekorów.  
Przed przystąpieniem do prac, bardzo dokładnie zinwentaryzować wszystkie detale i ozdobniki w celu wykonania 
szablonów tynkarskich. Zaleca się zachowanie istniejących zdobień przez gruntowanie i wzmacnianie struktury 
tynku zdobień i gzymsu nad I piętrem.  
ORNAMENT GIPSOWY 1.- usunąć nawarstwienia farb i brudu metodą mechaniczną i fizykochemiczną na      
drodze spulchniania wtórnych warstw farby 2-. Wykonać naprawy w obrębie głębokich rys poprzez poszerzenie 
pęknięć i wypełnienie ich gipsem ceramicznym  
3.- Wykonać uzupełnienie brakującego detalu sztukatorskiego:  
a) Wykonać odciski (form) brakujących fragmentów sztukaterii 
b) Wykonać wyretuszowane modele  
c) Wykonać odlewy brakujących fragmentów sztukaterii przy pomocy  gipsu ceramicznego  
d) Montaż wraz z retuszem. Do montażu stosować kołki rozporowe, lub w przypadku uzupełnień o dużych 
rozmiarach stosować odpowiednio  indywidualnie dobrane rozmiarem gwintowane pręty ocynkowane, które będą 
pełniły funkcje kotew.  
e) Wykonać uzupełnienie drobnych detali sztukatorskich,  retusz przy zastosowaniu gipsu  ceramicznego.  
1)  Wykonać szpachlowanie rys, drobnych uszkodzeń i zagłębień przy pomocy gipsu.  
2)  Całość detalu gipsowego  zagruntować przed malowaniem przy pomocy     rozpuszczalnikowego preparatu 
głęboko penetrującego, ograniczającego chłonność wilgoci przez gips odpowiedni.  
3) Wykonać malowanie według zatwierdzonej kolorystyki przy użyciu farb     silikonowych  zgodnie z rygorami 
technologicznymi.  
DETAL WYKONANY  Z NARZUTU – GZYMSY - BONIE:  
1) Usunąć łuszczącą się farbę i wtórną warstwę tynku terrabona metodą mechaniczną 
2) Wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur spustowych i oblachowań 
3) Odwzorować profile, skuć fragmenty zdegradowane, a fragmenty znajdujące się w dobrym stanie zachować, 
uzupełnić i wyretuszować.  
4) Rekonstruowane fragmenty detalu architektonicznego z narzutu wykonać według oryginału, zaprawa powinna 
być dobrana uziarnieniem do oryginału.  
5) Wykonać retusz profilowań oryginalnych przy pomocy  mas szpachlowych.  
6) Całość zagruntować przed malowaniem  
7) Wykonać malowanie według zatwierdzonej kolorystyki przy użyciu farb silikonowych zgodnie z wymogami 
technologicznymi.  
7.4.0.  PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC RENOWACYJNYC H.  
7.4.1. Przygotowanie podło ża.  
Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione cegły mogą wymagać wzmocnienia 
przed nałożeniem kolejnych warstw. Należy zwrócićuwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim 
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przypadku podłoża! Przed przystąpieniem do prac dezynfekcyjnych i wzmacniających podłoże należy umyć 
elewację wodą pod ciśnieniem, usunąć stare powłoki malarskie, sadze, glony.  
Należy wykonać dezynfekcje podłoży zaatakowanych przez grzyby i glony, zwłaszcza w strefach długotrwałych 
zawilgoceń muru w rejonie podokapnikowym, rur spustowych itp.  
Specjalny preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże, stosujemy na oczyszczone 
poprzez szczotkowanie podłoże, preparat nakładany jest pędzlem,  
Rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i 
wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, 
(preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). W miejscach gdzie tynki są odparzone, 
zawilgocone oraz odsłonięte lico cegły wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy użyciu 
odpowiedniego preparatu.  
7.4.2. Wyprawy tynkarskie  
Technologię zapraw oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w różnych modyfikacjach, 
zależnie od miejsca i wymaganych  parametrów zapraw. Trass - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności 
mechaniczne i odpornościowe wapna; ponadto wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania 
białych wykwitów wapiennych i wielokrotnie zwiększa odporność wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie 
tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale również wody. Ponieważ trass – tuf wulkaniczny to lekka porowata skała 
(zastygła lawa) - zaprawa wapienno-trassowa – zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest lekka i 
elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapiennocementowych wypraw. Obok 
odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych zapraw. Zgodnie ze 
wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi – wyprawy tynkarskie, w szczególności tynki 
podkładowe, muszą mieć dopasowaną wytrzymałość do podłoża. Przyjmuje się tu najczęściej jako optymalne dla 
tynków podkładowych wytrzymałośćok. 3-5MPa, dla tynków cokołowych ok. 8-10MPa z wyjątkiem tynków 
renowacyjnych.  
a) Tynki podkładowe i nawierzchniowe:  
Dobór materiału jest uzależniony od rodzaju prac – przy pracach uzupełniających braki, zaprawa musi mieć 
szczególnie wysoką elastyczność i przyczepność do podłoża ze względu na niewielkie powierzchnie obrabiane z 
ręki. Przy większych powierzchniach, lub wymianach całkowitych starych tynków na nowe, zaprawy muszą 
posiadać optymalny skurcz i nie mogą być zbyt mocne w stosunku do starego podłoża. Po analizie stanu 
istniejącego wypraw tynkarskich ścian obiektu oraz odsłoniętych partii murów. Końcowe wyprawy tynkarskie musza 
posiadać odpowiednie cechy użytkowe oraz technologiczne w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku 
pozostawienia części starych tynków, końcowa gładź musi mieć większa elastyczność oraz przyczepność, 
uwzględniającą różną chłonność i naprężenia starych i nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany 
tynków (częściowo lub całkowicie) musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej 
optymalny to sd <0,2 oraz niezbyt wysokiej wytrzymałości 2,5-5MPa.  
-obrzutka szpryc pokrywający 50% powierzchni, odporna na działanie soli zwiększa przyczepność dla tynków 
podkładowych,   
-lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynków podkładowych; bardzo wysoka paroprzepuszczalność i niski 
skurcz; wytrzymałość ok. 3MPa; szczególnie przy mieszanych lub słabszych podłożach; nadaje się do narzutu 
ręcznego i maszynowego,  
wapienno -   trasowa drobnoziarnista zaprawa szpachlowa o wysokiej przyczepności; do warstw od 2 do 3mm w 
jednym cyklu; optymalna wytrzymałość ok. 5MPa,  
b) Tynki cokołowe – w opracowaniu przyjęto całkowitą wymianę tynków strefy cokołu budynku na wysokości 
pomiędzy powierzchnią chodnika a gzymsem cokołu wraz z odtworzeniem formy boni i ewentualnych uszkodzeń 
gzymsu:  
-Tynki renowacyjne konieczne przy związkach soli obecnych w murze – ich układ oraz kolejność warstw jest 
uzależniona od stopnia zasolenia oraz możliwej do zastosowania grubości warstw. Po wstępnych analizach  
przyjęto  wysoki stopień zasolenia muru. Schemat działania dla stosowania  wyprawy w  strefie cokołu:  
-Odbicie istniejących tynków oraz wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm,  
-Szpryc warstwa szczepna oraz ujednolicająca chłonność podłoża, zakładać na 50% powierzchni warstwą o 
grubości ok. 0,5cm a przy bardzo chłonnym podłożu całościowo (obrzutka nakładana brodawkowo). Można 
mieszać w mieszarkach wolnoobrotowych, czas sezonowania ok. 24 h.  
-Tynk wyrównawczy zakładać na grubość min. 1 cm w jednym cyklu. Mieszać tylko w agregatach albo za pomocą 
szybkoobrotowych mieszarkach. Czas sezonowania 1mm/1 dzień.  
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-Tynk renowacyjny hydrofobowa i mrozoodporna główna warstwa magazynująca związki soli. Zakładać na grubość 
min. 2 cm w jednym cyklu najlepiej w dwóch warstwach. Zakładana grubość umożliwia wykonanie bonii o 
głębokości 1cm.  
Tynki renowacyjne to mineralne zaprawy, które podlegają takiemu samemu reżimowi jak inne tynki np. wapienno – 
cementowe.  
c) profile i detal architektoniczny 
 Dobór odpowiedniego materiału jest uzależniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z ręki, prace ciągnięte), 
ale także od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą mieć niski ciężar 
właściwy oraz  krótki czas wiązania. Warstwy wykończeniowe muszą posiadać nie tylko właściwe cechy użytkowe ( 
łatwa obróbka), ale np. wyższą elastyczność i przyczepność do starych -często pokrytych rysami skurczowymi i 
konstrukcyjnymi  rysami podłoży: 
Prace ciągnięte – w obrębie uzupełnień ubytków gzymsu głównego i międzykondygnacyjnych oraz laskowania 
otworów okiennych:  
� wapienno – trassowa zaprawa do wykonywania rdzenia profili,  
� specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciągniętej; posiada mikrowłókna oraz wysoką 
przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć dyspersyjnych  
Odlewy – elementów fryzu gzymsu głównego oraz ozdób :  
� specjalny, szybkowiążący cementy pucolanowy do samodzielnego przygotowania zapraw do odlewów; posiada 
niski skurcz, nie powoduje  wykwitów soli czy wapna, bardzo szybki czas wiązania początkowego.  
d) Tynki cokołowe  – w opracowaniu przyjęto całkowitą wymianę tynków strefy cokołu budynku na wysokości 
pomiędzy powierzchnią chodnika a gzymsem cokołu wraz z odtworzeniem formy boni i ewentualnych uszkodzeń 
gzymsu:  
� Odbicie istniejących tynków oraz wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy użyciu 
odpowiedniego preparatu.  
� Szpryc warstwa szczepna oraz ujednolicająca chłonność podłoża, zakładać na 50% powierzchni warstwą o 
grubości ok. 0,5cm a przy bardzo chłonnym podłożu całościowo (obrzutka nakładana brodawkowo). Można 
mieszać w mieszarkach wolnoobrotowych, czas sezonowania ok. 24 h.  
� Tynk wyrównawczy zakładać na grubość min. 1cm w jednym cyklu. Mieszać tylko w agregatach albo za pomocą 
szybkoobrotowych mieszarkach. Czas sezonowania 1mm/1 dzień.  
Tynk renowacyjny hydrofobowa i mrozoodporna główna warstwa magazynująca związki soli. Zakładać na grubość 
min. 2 cm w jednym cyklu najlepiej w dwóch warstwach. Zakładana grubość umożliwia wykonanie bonii o 
głębokości 1cm. Tynki renowacyjne to mineralne zaprawy, które podlegają takiemu samemu reżimowi jak inne 
tynki np. wapienno – cementowe.  
7.5. Kolorystyka i wyko ńczenie elewacji .  
Farba elewacyjna pełni przy obiektach zabytkowych szczególną rolę. Z jednej strony musi odpowiadać 
charakterowi budynku, z drugiej spełniać wymogi technologiczne, a więc głównie paroprzepuszczalności i 
odporności na agresywne warunki zewnętrzne, przede wszystkim intensywne deszcze. Dlatego wybór rodzaju 
farby powinien być zawsze dokonywany indywidualnie dla obiektu. W opracowaniu przyjęto zastosowanie farb 
krzemoorganicznych typu:   
-grunt pod farby silikonowe na bazie mikroemulsji silikonowej, wzmacnia i ujednolica chłonność podłoża, -
mikrosilikonowa  farba elewacyjna o najwyższej jakości posiadająca podwyższone zdolności samozmywania. 
Dobór kolorów dokonano na podstawie wzornika  farb fasadowych  przedstawiciela Sto.  Przy stosowaniu farb lub 
mas tynkarskich innych producentów należy dobrać odpowiedniki zastosowanych kolorów posługując się 
katalogami obu producentów.  
Ściany na wysokości parteru po malowaniu pokryć powłoką „ANTYGRAFITTI” ułatwiającą usuwanie zabrudzeń farbami w 
spray. Zastosowana powłoka „ANTYGRAFITTI” powinnam spełniać następujące warunki :  
� Zapewniać typową hydrotobizację powierzchni.  
� Nie ograniczać dyfuzji pary wodnej.  
� Zapewniać w pełni ekologiczny proces ich nakładania potwierdzony przez PIOŚ w Warszawie.  
� Mieć  filtr „UV” utrwalający naturalną kolorystykę.  
� Umożliwiać odwracalność procesu tzn w razie potrzeby mogła by być usunięta.  

Kolory na planszy barwnej s ą przekłamane w reprodukcji. Przy doborze kolorów po sługiwa ć się wył ącznie 
katalogami producentów farb.   
7.7. Zalecenia wykonawcze: 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z w/w opisem. W przypadku wątpliwości stosować się do ogólnych zasad 
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Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru robót budowlanych i zasad sztuki budowlanej. Po wykonaniu 
rusztowań i odkrywek i szczegółowym badaniu spoistości tynku na piętrach w razie stwierdzenia poważnych 
rozbieżności stanu faktycznego od założonego w opisie stopnia zniszczeń, wezwać projektanta na budowę w celu 
dokonania odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy.  
7.8. Wytyczne Planu Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia.  
Zastosowane w projekcie materiały są bezpieczne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i 
wykonawców. Przy pracach remontowych na wysokości stosować wszystkie wymagane prawem zasady BHP.  
Pracownicy muszą mieć badania kwalifikujące do pracy na wysokości oraz odpowiednie przeszkolenie i 
wyposażenie (n. p. kaski, liny, pasy bezp. rękawice kombinezony) oraz sprawne i kompletne narzędzia. Prace 
prowadzić pod nadzorem uprawnionego kier. budowy. Rusztowanie rurowe wokół remontowanego budynku 
osiatkować . Nad chodnikiem na całej długości rusztowań wykonać drewniane daszki zabezpieczające przejście 
(szer. min. 1,5m ) obok rusztowań. Przed wejściami do budynku wykonać zadaszenia pod rusztowaniami. 
Rusztowanie po wykonaniu powinno być „odebrane” przez inspektora ds. BHP. Zajęcie (wygrodzenie placu 
budowy) chodnika, projekt organizacji ruchu zastępczego uzgodnić ze ZDiK. Wygrodzenie chodnika winno być 
oznakowane, oświetlone, wyposażone w tablice ostrzegawcze, informacyjne i znaki drogowe. Podobnie 
zabezpieczyć plac budowy od strony podwórza. Tymczasowe doprowadzenie energii elektrycznej uzgodnić z 
Zakładem Energetycznym i Zarządcą nieruchomości. Należy zapewnić pracownikom zaplecze socjalne (n.p. 
przyczepa socjalna ustawiona na podwórzu) oraz uzgodnić miejsce korzystania z WC przez pracowników.  Kier. 
budowy zapewni utylizację odpadów (gruz, papa, drewno ) zgodnie z wymaganymi przepisami (n.p. przekazać do 
WPO). Przy pracach w mieszkaniach strefę okna wyizolować rusztowaniem z folią a podłogę wyłożyć tekturą i folią 
budowlaną. Przy rozkuwaniu tynku miejsce kucia zraszać wodą. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 
winien wykonać "Plan bezpiecze ństwa ochrony zdrowia" w formie ustalonej w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz. U. nr 151 poz. 11256.  
7.9. Wpływ obiektu na środowisko.  
Aktualny sposób użytkowania obiektu i jego usytuowanie nie ulega zmianie, planowany zakres remontu nie wpływa 
na zmianie wielkości zapotrzebowania i jakości wody, ilość , jakość i sposób odprowadzenia ścieków oraz rodzaj i 
ilość wytwarzanych odpadów. Nie ulega zmianie emisja zanieczyszczeń gazowych ( zapachowych) pyłowych i 
płynnych jak również ich rodzaj, ilość i zasięg. Budynek nie emituje hałasu i wibracji, promieniowania ( w tym 
jonizującego), pola elektromagnetycznego ani nie wywiera szkodliwego wpływu na istniejący drzewostan, glebę i 
wody, nie stanowi także zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz środowiska naturalnego.  
7.10. Ochrona przeciwpo żarowa.  
Planowany remont nie wpływa i nie zmienia istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej.  
UWAGA !!!  
Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dopuszcza si ę w trakcie realizacji wprowadzenie nieistotnych zmi an 
z punktu widzenia prawa budowlanego w rozwi ązaniu projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich w 
trybie nadzoru autorskiego z projektantem.  
8. Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlany ch .  
8.1. Program zapewnienia jako ści  
8.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru  
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
8.1.2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać:  
a) część ogólną opisująca: • organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót • organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót metody zapewniania bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom 
postronnym wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie wykaz pracowników odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót system(procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywania Robót  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli sposób i formę 
gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru  
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:  
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi rodzaje ii ilość środków 
transportu  
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sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
sposób procedurę pomiarów i badań 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
8.2. Zasady kontroli jako ści Robót  
1) Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość 
Robót.  
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów i Robót.  
3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
4) Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
5) Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie  z Kontraktem.  
6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur 
badań.  
7) Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  
8) Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
8.3. Pobieranie próbek  
1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
2) Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.  
4) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
8.4. Badania i pomiary  
1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora.  
2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
8. 5. Raporty z bada ń  
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  
badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru 2.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg 
dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.  
8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
1) Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc 
potrzebna ze strony wykonawcy i producenta  materiałów  
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2)  Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
wykonawcę.  
3) Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.  
8.7. Atesty jako ści materiałów  
1) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z odpowiednimi nor mani i ST  
2) W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy  
3) Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
8.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
2) Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy  
3) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 
podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika 
trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
4) Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  
5) Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności  
���� datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy  
���� datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej  
���� uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót  
���� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
���� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach  
���� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta  
���� daty wstrzymania robót z podaniem powodu  
���� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych  
���� wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  
���� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  
���� dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 
���� inne istotne informacje o przebiegu robót  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska  
1) Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak strona kontaktu i niema uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót  
8.9. Księga obmiarów  
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 
Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się do Księgi Obmiarów  
8.10. Dokumenty Laboratoryjne  
dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru  
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8.11. Pozostałe dokumenty  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu:  
� protokoły przekazania terenu budowy  
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  
� protokoły odbioru robót  
� protokoły z narad i ustaleń 
� korespondencja na budowie  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego  
9. Wymagania dotycz ące obmiaru robót  
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
1)  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją Projektowa i ST 
w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym  
2) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  
3)  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru  
4)  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji 
Inspektora Nadzoru  
5)  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
9.2. Zasady okre ślające ilo ści Robót i materiałów  
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość przemożna przez średni przekrój  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych  
9.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
1)  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru  
2)  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne.  
3)  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
9.4. Wagi i zasady wa żenia  
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru  
9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
1)  Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
2)  Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania  
3)  Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem  
4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny  
5) Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
w księdze obmiarów  
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  
10.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach): 
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� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
� odbiorowi częściowemu  
� odbiorowi końcowemu  
� obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)  
10.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu   
1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami  
10.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
10.4. Odbiór ko ńcowy robót  
1)  Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości 
jakości i wartości  
2)  Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
3)  Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, licząc od dnia 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5  
4)  Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
5) W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających Robót poprawkowych.  
6) W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.  
7) W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych  
10.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego.  
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego 
przez Zamawiającego wzoru.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
� dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami  
� specyfikacje techniczne  
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  i ulegających zakryciu 
� recepty i ustalenia techniczne  
� Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ  
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
� opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badańi pomiarów załączonych 
dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ  
� sprawozdania techniczne  
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
Sprawozdania techniczne zawierać będą:  
� zakres i lokalizację wykonanych robót  
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� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego  
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót  
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
 Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego  
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja  
10.6. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.  
11. Opis sposobu  rozliczania robót tymczasowych  i  prac tymczasowych. Podstawy płatno ści  .  
11.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej 
pozycji Przedmiaru Robot  
Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie  
Cena jednostkowa obejmować będzie:  
� robociznę bezpośrednią 
� wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż stanowisk pracy)  
� koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody 
budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
Przedsiębiorstwa Wykonawcy.  
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym podatki obliczone z obowiązującymi przepisami  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT  
12. Dokumenty odniesienia  
12.1 Przepisy zwi ązane  
Akty prawne - ustawy  
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 2014 r. poz. 40, 
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777), 
[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), 
[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883) z późniejszymi 
zmianami),  
[4]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z 
późniejszymi zmianami), 
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r, poz. 1232; z późniejszymi 
zmianami. zm.), 
[6]  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2014r., poz. 1645) z późniejszymi 
zmianami). 
[7]  Ustawa z dnia 23 lipca 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) 
[8] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów (Dz.U. z dnia 30.09.2015 r. poz. 1505). 
Akty prawne – rozporz ądzenia  
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 
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[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi 
zmianami), 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz.1129,), 
[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2012 r. poz 462 z późn. zm.), 
[15] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),  
[16] Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do odpowiedzialno ści 
za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych opatentowanych urz ądzeń lub 
metod. 


