
TOM I 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Prace zwi ązane z remontem Kaplicy cmentarnej p.w. św. Jadwigi  
w Byczynie, nr rej. 807/64 
                                                                                                                                                                                        

 

1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZE ŃSTWA , OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

 
1.1 Przedmiot ST .                                                                                                    

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  remontem kaplicy cmentarnej 
p.w. św. Jadwigi w Byczynie. Nr rej. 807/64 
 

1.2  Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt. 1.1 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji 

zadania opisanego w p. 1.1. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 



urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi,  sieci techniczne, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe. Sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności: 

a) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: śmietniki, ławki, 

stojaki na rowery. 

1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  

a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, przekrycia namiotowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  

w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 



place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu.  

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.15. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.16. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.4.17. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.18. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.). 

1.4.19. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadające odpowiednie 



wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, którym inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentują oni interesy 

inwestora na budowie i wykonują bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

biorą udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu  

i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

ze sporządzoną dokumentacją projektową, SIWZ, SST oraz poleceniami inspektora 

nadzoru . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy, wskaże miejsce odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej. 

Zamawiający założy i zarejestruje dziennik budowy oraz udostępni Wykonawcy 

dokumentację projektową dla kierownika budowy i Inspektora nadzoru w formie 

papierowej. Na   Wykonawcy   spoczywa zorganizowanie i  odpowiedzialność   za     

zaplecze budowy  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.   Uszkodzenia   lub  

zniszczenia w obrębie prowadzonych prac naprawione zostaną na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca Badania stratygraficzne, Program Prac 

Konserwatorskich, opis prac, część graficzną i dokumenty, zgodne z SIWZ  

i szczegółowymi warunkami umowy. Dokumentacja projektowa musi być zgodna  

w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi i posiadać wszystkie 

uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia budowę. 

 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą, SWIZ i SST 

Dokumentacja projektowa sporządzona na podstawie wytycznych zawartych  

w Pozwoleniu Konserwatorskim oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią podstawę do wykonywania robót budowlanych,  



a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie   wykonane   roboty  i   dostarczone   materiały  mają być   zgodne    

z   dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości  określone  w  dokumentacji projektowej będą uważane  za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi   wymaganiami,   a  rozrzuty  tych   cech  nie   mogą  

przekraczać   dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Terenem budowy będzie park wpisany do rejestru zabytków w związku z powyższym 

podlega szczególnej ochronie podczas wykonywania prac. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

budowlanych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 



budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6.  Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach 

biurowych,  mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z odpowiednimi  

przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w mapach do celów projektowych oraz dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

W związku z tym, że zamierzenie zlokalizowane jest na terenie objętym ochroną 

konserwatorską dla zabytków, prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami WKZ 



w Opolu. Koszty i wszelki nakłady związane z wykonaniem zaleceń WKZ leżą po 

stronie Wykonawcy. 

 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z projektowaniem oraz robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporządzenie 



Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru w poszczególnych 

branżach szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wytwarzania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SIWZ, SST  

w czasie postępu robót. 

Ponadto materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych (piaskowni, żwirowni), 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków Kontraktu stanowią inaczej. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane,  z wykopów na terenie  budowy  lub  z 

innych miejsc   wskazanych   w   dokumentach     będą  wykorzystane   do   robót   

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań ustalonych w kontrakcie lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie   zgodna  z  

wszelkimi   regulacjami   prawnymi   obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nie 

przyjęcia i niezapłacenia. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uwzględnionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych 

wcześniej z Inspektorem nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 



3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być  zgodny z uzgodnieniami wynikającymi z kontraktu i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba  i   wydajność   sprzętu  będzie   gwarantować  przeprowadzenie   robót,   

zgodnie   z zasadami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie prac przy 

zabytkach, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca    dostarczy  Inspektorowi    nadzoru    kopie    dokumentów    

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru  i  uzyska jego  akceptację  przed użyciem  sprzętu.  

Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków   transportu   będzie   zapewniać   

prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 



 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

kontraktu i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

 

6.1.  Program zapewnienia jako ści  



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   

(PZJ),   w   którym   przedstawi   on zamierzony  sposób  wykonania robót,  

możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z wytycznymi, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową i SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- sposób koordynacji robót z dostawami innych uczestników przedsięwzięcia 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań, np. betonu), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany  sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

 

6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,   że   roboty  wykonano   zgodnie   z   

wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor   nadzoru   będzie   mieć   nieograniczony   dostęp   do   pomieszczeń   

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie  

przekazywać Wykonawcy pisemne  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 wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót  ponosi Wykonawca. 

 

6.3.  Pobieranie próbek  

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. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 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 tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 



odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

6.4.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. 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. 

 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi kontraktu 

lub Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru 

lub innych, przez nich zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 



powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  

zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 

które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające  

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy zarejestrowany w Wydziale budownictwa właściwego Starostwa 

Powiatowego dostarczony przez Zamawiającego jest wymaganym dokumentem 

urzędowym, obowiązującym zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę   w   okresie   

od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót  

Umowa przewiduje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe 

dla Wykonawcy.   Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar 

robót. 

 W przypadku ewentualnego zaistnienia robót nieprzewidzianych na etapie 

projektowania i wyceny zastosowane będą zasady wynikające z  Ustawy Prawo 

Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń zawartych w umowie oraz odpowiednich SST, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 



Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 

1/ Dziennik budowy, 

 

2/ Wymagane protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

 

3/ Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi w budownictwie przepisami  

i normami, 

 

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  

i ostemplowane przez Kierownika budowy). 

 

5/ Kartę gwarancyjną na pełny zakres robót objętych kontraktem, z terminem 

określonym w umowie. 

          

Odbiór końcowy potwierdzony protokółem stanowi o wywiązaniu się Wykonawcy  

z umowy z Inwestorem.   

 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

3.2.7.9.1. Ustalenia ogólne  

      Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie rozliczenie wykonania przedmiotu 

umowy nastąpi fakturą końcową za wykonane i odebrane protokolarnie przez 

Inspektora nadzoru prace zgodne z zakresem umownym.   

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, 

Nr 109 



poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 74 poz. 676 , z 

2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r  nr 243 poz.1623.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

poz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 

838 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 4 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r, poz. 462) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

 

Oraz normy : 

PN-69/B-1002   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-JSD-8501-1;1996 – przygotowanie podłoża 

      PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 

PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   

wytrzymałościowych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 



PN-EN 13139-2003   Kruszywa do zapraw. 

PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II 
 

    SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE       

                WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są 
szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z remontem kaplicy cmentarnej p.w. św. Jadwigi w Byczynie. Nr rej. 807/64 

 
 
                                                                                                                                                                               

2.  Zakres stosowania ST 

 

              Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:  

 

Kod CPV: 

 

      Grupa robót     45100000      Przygotowanie terenu pod budowę 

      Klasa robót      45110000      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

                                               budowlanych 

Kategoria         45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                                            

Grupa robót     45200000      Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych  

                                              obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  

                                              w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót      45220000      Roboty inżynieryjne i budowlane  

Kategoria         

                  45262700-8   Roboty murowe 

  

                           45320000-6   Roboty izolacyjne 

Klasa robót         45410000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  



                                              budowlanych 

                           45410000-4   Tynkowanie 

 

3.   Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują szczegółowe wymagania 

wspólne dla robót objętych SIWZ, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania. 

3.1.    Roboty demontażowe, rozbiórkowe, usuwanie gruzu 

3.2.    Roboty murowe   

3.3.    Roboty ciesielskie i dekarskie 

3.4.   Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

3.5.   Naprawa tynków wraz z malowaniem 

3.6.   Wymiana instalacji elektrycznej 

 

 

3.1.   ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE, USUWANIE GRUZU  

 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych oraz usunięcia 

gruzu i zdemontowanych elementów i materiałów przy realizacji zakresu robót 

objętych umową i opisanych w p. 1.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontaży  występujących  

w zakresie zadania, takich jak: 



- rozebranie uszkodzonych fragmentów ścian 

- odkrycie fundamentów 

- skucie luźnych tynków i odspojonych fragmentów 

- demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej 

- rozebranie wykładzin 

- rozebranie pokrycia dachowego 

- rozebranie spróchniałych i porażonych belek 

  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót objętych niniejszą SST 

zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem konserwatorskim, specyfikacją 

techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2.    MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu  robót rozbiórkowych i demontażowych występują jedynie 

materiały z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego usuwania 

gruzu i materiałów z rozbiórki z uwagi na otaczający realizowany obiekt zabytkowy 

cmentarz. 

 

3.    SPRZĘT      

 Roboty  muszą być wykonywane ręcznie. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

przy użyciu dowolnie wybranego sprzętu jak młotki, oraz przy użyciu klinów, młotów, 

pił do cięcia cegły. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na materiały do ponownego 

wbudowania oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu, prowadzony tak 

aby nie uległy zniszczeniu elementy ogrodzenia i nagrobki. Przewożony ładunek 

należy rozłożyć równomiernie oraz zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

 



5.    WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 

5.2. Roboty demonta żowe  

       Roboty demontażowe wykonywane są ręcznie przy użyciu narzędzi do 

odspajania, przecinania. Prace demontażowe na wysokości powinny być 

wykonywane z  rusztowania.  

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

       Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie  

w sposób określony w specyfikacjach lub projekcie technicznym. Wszystkie elementy 

możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy 

powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy  

i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu 

budowy. Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem 

ręcznym, przez rozkuwanie. 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 

składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w 

rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego 

sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny  

z wymogami prawa. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 



     Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 8. 

 

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 7.  

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 9.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

           Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 10. 

 

 
3.2.  ROBOTY MUROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach umowy. 

 

1.2.   Zakres stosowania SST  

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.  Specyfikacja 

opisuje wymagania dotyczące robót murowych dla materiałów, z których należy 

wybrać te, które będą  zgodne z zaleceniami dokumentacji technicznej,  



z uwzględnieniem wytycznych zawartych Programie Prac Konserwatorskich i decyzji 

konserwatorskiej, odnośnie jakości, nośności, izolacyjności i gabarytów. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST: 

      Wykonawca przed przystąpieniem do prac murowych ustali z Inspektorem 

nadzoru rodzaj materiału z jakiego wykona zewnętrzne elementy budowlane aby 

spełniały wymogi prawa budowlanego oraz były zgodne z technologią prac przy 

renowacji zabytków . Elementy związane z robotami murowymi: 

- zamkniecie szczelin 

- przemurowanie uszkodzonych fragmentów ścian, gzymsów, korony muru oraz   

  ceglanej posadzki 

- wymiana skorodowanych cegieł w murze 

- wymiana i uzupełnienie spoin w murze ceglanym i kamiennym 

 

1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z wykonaną na potrzeby umowy dokumentacją projektową, SST, warunkami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wyroby ceramiczne 

Wybór cegły dla poszczególnych partii naprawianych ścian musi być zgodny  

z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich w dziale Wątek ceglany 

i wątek kamienny. 

Cegła gotycka, najlepiej z epoki lub nowa dobrana do istniejącej co do koloru oraz 

wymiarów. W ścianach kaplicy występują cegły o różnych wymiarach. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 3,3-4,0 kg 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 



Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m 

na inne cegły nie rozpadła się. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 

lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna 

być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.2. Zaprawy budowlane  

Zaprawy do uzupełnienia tynków zewnętrznych w blendach elewacji wschodniej oraz 

wewnętrzne na ścianach i elementach dekoracyjnych opisuje Program Prac 

Konserwatorskich w dziale Tynki i inne elementy z zaprawy. 

Tynki z elewacji wschodniej są wtórne. Jeżeli pod nimi nie zachowały się żadne 

relikty – wykonać całkowitą rekonstrukcję z zaprawy wapiennej lub wapienno-

trasowej. Utrzymać w kolorze zaprawy, chyba, że odnalezione zostaną relikty lub 

inne materiały pozwalające na dobranie koloru i malowanie blend. Ostateczny kolor 

zaprawy lub farby ustalić komisyjnie po wykonaniu prób. 

W razie odnalezienia fragmentów historycznych tynków z zachowaną powierzchnią – 

zrealizować poniższy program w stosunku do tych fragmentów. Resztę 

zrekonstruować. 

 Zaprawy muszą nawiązywać do zapraw stosowanych w epoce powstania kaplicy. 

- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15o C i odmrażania 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 

-  do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

- każdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarzyszyć numerowany 

dokument dostawy podpisany przez producenta lub w jego imieniu zawierający: 



źródło pochodzenia (nazwa wyrobiska lub kamieniołomu, lub w przypadku 

wątpliwości, także składowiska), rej on produkcji i/lub lokalizacji, datę wysyłki, 

oznaczenie, jeśli jest wymagane: gęstość ziaren i maksymalną zawartość chlorków, 

jeśli jest istotne znakowanie CE, 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w  zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju wapna. 

 

3.     SPRZĘT 

       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót 

murowych musi być wykonany z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne: 

          Uzupełnienia murów należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 

zgodności, co do odsadzek, uskoków i otworów. 

Cegły rozbiórkowe i nowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

Przemurowania grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub  

z innych przyczyn, wierzchnie warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 



wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

Zaprawy  stosowane  do  murowania powinny mieć konsystencję  gęstoplastyczną  

w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm,  

Grubość spoin poziomych i pionowych w murach oraz posadzce powinna być 

dopasowana do wielkości spoin istniejących. Barwę spoin należy dopasować do 

barwy spoin w murze istniejącym, nie podlegającym rozbiórce. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 

mm, a dla spoin pionowych = 5 mm, 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac murarskich polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych robót podlega 

odbiorowi. 

 

6.1. Materiały ceramiczne: 

       Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• Wymiarów i kształtu cegły, 

• Liczby szczerb i pęknięć, 

• Odporność na uderzenia, 

• Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla, 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporność na działanie 

mrozu). 

 

6.2. Zaprawy. 

       Zaleca się stosowanie zapraw podanych w Programie Prac Konserwatorskich  

i opisie projektu budowlanego.  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 



 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów:  

       Zwichrowania i skrzywienia: 

Na całej powierzchni: 

                                     - mury spoinowane 10 mm, 

                                      - mury nie spoinowane 20 mm,   

      Odchylenia od pionu: 

Na wysokości 1 m: 

                                    - mury spoinowane 3 mm, 

                                    - mury nie spoinowane 6 mm, 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z murowaniem powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. Te roboty, które po wykonaniu zostają zakryte tynkami, 

okładzinami lub obudowami podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 

ogólnym wymaganiom dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 8. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-75/B-12001        Cegła pełna wypalana z gliny-zwykła. 

PN-90/B-14504       Zaprawy budowlane zwykłe. 



PN-86/B-30020      Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

3.3. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie i dekarskie -   
45223000,  4 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i dekarskich zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Projekcie budowlanym i w ramach umowy. 

 

1.2.   Zakres stosowania SST  

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.  Specyfikacja 

opisuje wymagania dotyczące robót ciesielskich i dekarskich dla materiałów,  

z których należy wybrać te, które będą  zgodne z zaleceniami dokumentacji 

technicznej, z uwzględnieniem wytycznych zawartych Programie Prac 

Konserwatorskich i decyzji konserwatorskiej, odnośnie jakości, nośności, 

izolacyjności i gabarytów. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST: 

      Wykonawca przed przystąpieniem do prac ciesielskich i dekarskich ustali  

z Inspektorem nadzoru rodzaj materiału z jakiego wykona elementy budowlane aby 

spełniały wymogi prawa budowlanego oraz były zgodne z technologią prac przy 

renowacji zabytków . Elementy związane z robotami ciesielskimi i dekarskimi: 

- wymiana spróchniałych i porażonych przez drewnojady belek stropowych 

- wymiana końcówek krokwi spróchniałych lub nadgnitych   

- wymiana obróbek blacharskich 

- wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromową 

 

1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 



        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z wykonaną na potrzeby umowy dokumentacją projektową, SST, warunkami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Niezależnie od typu dachówki należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

- krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, ale przy  

temperaturze nic niższej niż -15°C, a przy użyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy 

temperaturze nie niższej niż +5°C utrzymującej się przez całą dobę, 

Pokrycia dachówką ceramiczną powinny być wykonywane  zgodnie  z Warunkami technicznymi. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które zostały uzgodnione  

z WUOZ oraz inspektorem nadzoru i   są   udokumentowane   zapisem w dzienniku budowy. 

Podkładem pod pokrycie dachówkowe są łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 

krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć.  

Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju dachówek, zachowując rozstaw istniejący. 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata długości 3 m, przyłożona na każ-dym 

rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od po-wierzchni 

pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki 

gatunku II. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Drewno 

Wybór drewna do wymiany i naprawy elementów stropu i więźby dachowej musi być 

zgodny z zaleceniami zawartymi w Projekcie budowlanym i uzgodniony z inspektorem 

nadzoru.  

- przeznaczone do wymiany elementy drewniane muszą być wykonane z drewna     

    sosnowego lub świerkowego klasy C 27, o przekrojach zgodnych z istniejącymi 

-   wszystkie łaty podlegają wymianie na nowe, rozstaw łat zgodny z istniejącym 

-   dachówka do uzupełnień musi mieć tą samą formę, kształt i kolor co dachówka  

    Istniejąca 

 

2.2. Obróbki blacharskie  

W budynku kaplicy jedyną obróbkę blacharską stanowi pokrycie portalu. Blacha 

malowana na kolor cegły. Styki dachów niższych ze ścianami nawy uszczelnione są 

zaprawą. Obróbki należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej i zamontować tak, 



aby były mało widoczne. Obecnie kaplica nie posiada rynien i rur spustowych i nie 

należy ich wykonywać. 

 

2.3. Dachówka 

Ułożyć nową dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze dachówki obecnie 

istniejącej w łuskę. Forma, kształt i barwa dachówki przed zamontowaniem musi być 

uzgodniona i uzyskać akceptację OWKZ. Można spróbować odzyskać część 

istniejącej dachówki z rozbiórki lecz jej stan nie wskazuje na to, aby była taka 

możliwość. 

 

3.     SPRZĘT 

       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót 

murowych musi być wykonany z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne: 

Przy wymianie elementów drewnianych oraz pokrycia dachowego należy stosować 

wytyczne zawarte w Warunkach technicznych oraz projekcie budowalnym.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac ciesielskich i dekarskich polega na 
sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość 
wykonanych robót podlega odbiorowi. Prawidłowość ułożenia dachówek sprawdza 
się za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu 
dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, 



stwierdzając, czy zostały zachowane wymagania projektu. Stwierdzenie należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów na każdej połaci dachu.  

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z pracami ciesielskimi i dekarskimi powinny być wykonywane 

zgodnie z dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. Te roboty, które po wykonaniu zostają zakryte, jak 

belki, łaty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz ogólnym wymaganiom 

dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 8. 

 

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 75/D – 01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN – 84/M – 81000 – Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN – 65/D – 01006 – Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji. 

 

 

3.4.  Roboty w zakresie monta żu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  -    

45420000-7, 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i  podobnych elementów - 

45421100-5 Instalowanie drzwi drewnianych -45421134 -2  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 



     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej  

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie budowlanym i w ramach umowy. 

Punkt 3.4. odnosi się do demontażu i ponownego montażu stolarki okiennej i 

drzwiowej zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas oględzin w trakcie realizacji 

remontu. Znacząca część okien i drzwi przeznaczona jest do renowacji, która musi 

być wykonana zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich autorstwa Jacka 

Gryczewskiego 

1.2.   Zakres stosowania SST  

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.  Specyfikacja 

opisuje wymagania dotyczące robót stolarskich przy montażu okien i drzwi  

zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem wytycznych 

zawartych Programie Prac Konserwatorskich i decyzji konserwatorskiej. Prace 

konserwatorski przy renowacji zawarte są w Programie Prac Konserwatorskich 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST: 

      Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z renowacją lub wymianą 

okien i drzwi ustali z Inspektorem nadzoru rodzaj materiału z jakiego wykona 

elementy budowlane aby spełniały wymogi prawa budowlanego oraz były zgodne z 

technologią prac przy renowacji zabytków .  

 

1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z wykonaną na potrzeby umowy dokumentacją projektową, SST, warunkami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Okna: 

Nowe okna należy wykonać jako drewniane z odwzorowaniem podziału, ram i detali 

dekoracyjnych na podstawie okien istniejących z uzgodnieniem każdego typu okna 

 z WUKZ Opole. 

Drzwi 

Wszystkie nowe drzwi muszą być montowane na zawiasach i być wyposażone w 

metalowe klamki z szyldami oryginalnymi w miarę możliwości lub odwzorowanymi  

z istniejących drzwi przeznaczonych do renowacji.   



Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie 

od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 

mm. 

Ramy okienne wstawiać na podkładach, które po wstawieniu elementów mocujących 

należy usunąć, a przestrzeń między ramą okna a ościeżem wypełnić pianką 

montażową i uzupełnić tynkiem.  

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Drzwi 

Istniejące do renowacji. Praca związana z renowacją opisana jest w Programie Prac 

Konserwatorskich. 

2.2. Okna 

Obecnie są okna drewniane malowane farbą olejną. Okna były wymieniane podczas 

wcześniejszych prac remontowych, nie stanowią żadnej wartości historycznej. 

Podczas prac remontowych,  

należy usunąć nawarstwienia powłok malarskich i poddać stan drewna oględzinom. 

Jeśli stan drewna okaże się dobry, okna należy poddać konserwacji i pomalować na 

kolor uzgodniony uprzednio z WKZ. Jeśli po usunięciu powłok malarskich stan ram 

okaże się zły należy wykonać nowe okna na wzór okien istniejących z otwieranymi 

kwaterami w celu uzyskania możliwości wietrzenia i wentylacji.  

 

 

3.     SPRZĘT 

       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 



przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót 

murowych musi być wykonany z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne: 

Przy wymianie elementów drzwi i okien należy stosować wytyczne zawarte w 

Warunkach technicznych oraz projekcie budowalnym.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac stolarskich polega na sprawdzeniu zgodności  

z PPK, projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych robót 

podlega odbiorowi. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z pracami stolarskimi powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru.  

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 10. 

 

 

3.5. Wykonywanie tynków zwykłych wewn ętrznych i zewn ętrznych  

-  45411000-4 

 



Punkt 3.5. odnosi się do naprawy oraz wykonania wszystkich tynków zwykłych, 

wapienno – cementowych, wewnętrznych kategorii III    oraz zewnętrznych tynków  

z zapraw trasowo - cementowych. Sposób naprawy tynków wewnętrznych musi 

przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia murów po odbiciu zawilgoconych, 

odspojonych i głuchych tynków polegającym na uzupełnieniu brakujących 

fragmentów i zabezpieczeniu ściany gruntem, otynkowanie podkładem z zaprawy 

renowacyjnej zgodnie z opisem zawartym w opisie do projektu budowlanego 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót obj ętych SST 

      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych, wewnętrznych  

i elementów z zaprawy  zgodnie z technologią opisaną w Programie Prac 

Konserwatorskich w dziale  i projekcie budowlanym. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zaprawy tynkarskie renowacyjne 



Zaprawy do uzupełnienia tynków zewnętrznych w blendach elewacji wschodniej oraz 

wewnętrzne na ścianach i elementach dekoracyjnych opisuje Program Prac 

Konserwatorskich w dziale Tynki i inne elementy z zaprawy. 

Tynki z elewacji wschodniej są wtórne. Jeżeli pod nimi nie zachowały się żadne 

relikty – wykonać całkowitą rekonstrukcję z zaprawy wapiennej lub wapienno-

trasowej. Utrzymać w kolorze zaprawy, chyba, że odnalezione zostaną relikty lub 

inne materiały pozwalające na dobranie koloru i malowanie blend. Ostateczny kolor 

zaprawy lub farby ustalić komisyjnie po wykonaniu prób. 

W razie odnalezienia fragmentów historycznych tynków z zachowaną powierzchnią – 

zrealizować poniższy program w stosunku do tych fragmentów. Resztę 

zrekonstruować. 

Stare podłoża są narażone na działanie różnego rodzaju czynników niszczących. 

Bezpośredni kontakt z wodą opadową, problemy konstrukcyjne, zabrudzenia 

powodują stopniową degradację muru, ściany. Prace renowacyjne prowadzone 

bezpośrednio na takim podłożu muszą likwidować przyczyny zniszczeń oraz 

zabezpieczać ściany przed ponownym wpływem szkodliwych czynników. 

Ściany kaplicy są osłabione działaniem wilgoci i po zdjęciu tynków będą posiadały 

dużą chłonność. Bezpośrednie malowanie czy tynkowanie na takim podłożu, nawet 

przy użyciu wysokiej jakości materiału, może spowodować przebarwienia, rozwój 

grzybów czy glonów, a nawet złuszczenie późniejszej wierzchniej powłoki. 

Odpowiednie zagruntowanie nadaje podłożu optymalne własności konsolidacji  

z warstwą nawierzchniową tynku, dzięki czemu następuje jej trwałe zespolenie  

z podłożem. Takie cechy posiadają materiały wiążące oparte na zaprawach  

z trassem,  pozwalają na samodzielne przygotowanie zapraw na placu budowy  

o bardzo różnych cechach fizyko-mechanicznych. 

 

2.2. Preparaty do naprawy tynku 

Wszystkie tynki do renowacji substancji zabytkowej muszą być dobrane według 

wskazań Programu Prac Konserwatorskich i ich skład podlega akceptacji inspektora 

nadzoru lub przedstawiciela WUOZ w Opolu. 

         Nałożenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części obiektu  oraz ok. 30 

cm ponad poziom gruntu zaleca się wykonać w wybranym systemie opisanym jako 

przykładowy w projekcie budowlanym.  Mineralny materiał powłokowy  na bazie 



cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Zużycie teoretyczne – 

około 4 - 5 kg/m2 przy grubości warstwy 2-2,5 mm. 

 Wykonanie tynku cokołowego -  tynk trasowo –  cementowy stosowany  

zewnętrznie i wewnętrznie lub równoważny.   

Zużycie – ok. 15 kg / m2 na warstwę grubości 1 cm. Te miejsca gdzie odpadnie  

stary  głuchy tynk. 

 

2.3. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT 

    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak agregaty 

tynkarskie, mieszarki do zapraw i inne gwarantujące wymaganą jakość robót. 

 

4. Transport 

   Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 

odpowiednio do ich rodzaju, z przestrzeganiem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przy użyciu preparatów gruntujących lub zabezpieczających tynków podkładowych z 

gotowych mieszanek, każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta 

mieszanki czy preparatu i wykonać prace zgodnie z jego wytycznymi. 



Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu przygotowawcze jak skucie i oczyszczenie ścian ze starych 

tynków, uzupełnienia brakujących cegieł, zamurowane przebicia i bruzdy.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.  

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3  Prace malarskie. 

5.3.1. Gruntowanie  

Wszystkie materiały do malowania substancji zabytkowej muszą być dobrane według 

wskazań Programu Prac Konserwatorskich i ich skład podlega akceptacji inspektora 

nadzoru lub przedstawiciela WUOZ w Opolu. 

Gruntowanie wszystkich  powierzchni  materiałem zaleca się wykonać gruntem  

zolowo – krzemianowym. Jest to specjalistyczny środek gruntujący, na bazie zolowo-

krzemianowej , charakteryzujący się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością  

i stabilnością w każdych warunkach atmosferycznych. Zużycie ok.  0,10 -0,20 l/m2. 

 

5.3.2.     Warstwa wierzchnia 

 Wykonanie warstwy wierzchniej –  malowanie najwyższej jakości  farbą zolowo –  

krzemianową  o ustalonej kolorystyce (  pierwsza warstwa z dodatkiem  ok. 10 % 

Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, 

zabezpieczająca podłoża  mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.                                      

Zużycie teoretyczne  – ok.  0,35 – 0,45 kg/m2  na  dwie warstwy. 

 

5.4. Kryteria oceny jakości i odbioru 

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 

· sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów, 

· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 



 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac zabezpieczających mury polega na 

sprawdzeniu zgodności z projektem, normami oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Jakość wykonanych robót podlega odbiorowi. 

 

6.1.  Kontrola podłoża                                                                                            

Przed przystąpieniem do powlekania ściany podłoże należy poddać oględzinom, a w 

przypadku wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy 

podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 

-  wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za 

pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 

-  sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy 

kwarcowej pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o 

występowaniu na powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za 

pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy 

oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

-  skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  

narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką 

lub cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

-  zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne 

plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco 

chłonne. 

 

6.3.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w Programie Prac Konserwatorskich  

i obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 7.  



 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty tynkarskie powinny być wykonywane zgodnie zaleceniami Programu Prac 

Konserwatorskich, z dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Roboty podlegają ogólnym wymaganiom 

dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 8. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór powłoki zabezpieczającej 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni powłoki 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności powłoki do podłoża. 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

 

 

 

 

 



3.6. Instalacje elektryczne  -  45311000-0 

 

 Punkt 3.6. odnosi się do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej 

oświetleniowej, gniazd wtykowych, wymiany instalacji odgromowej  

  

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowej instalacji 

elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz odgromowej 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonania nowej instalacji elektrycznej 

- demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej 

- ułożenie przewodów po istniejących trasach 

- zaprawienie bruzd bez użycia higroskopijnego gipsu 

- montaż opraw oświetleniowych, gniazd i włączników 

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót objętych niniejszą SST zgodnie z 

projektem technicznym, pozwoleniem konserwatorskim, specyfikacją techniczną, 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2.    MATERIAŁY 

Materiały zgodnie z opisem zawartym w Projekcie budowlanym 

 

3.    SPRZĘT      



 Roboty  muszą być wykonywane ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

materiały do ponownego wbudowania oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu, prowadzony tak aby 

nie uległy zniszczeniu elementy ogrodzenia i nagrobki. Przewożony ładunek należy 

rozłożyć równomiernie oraz zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne: 

Przy wymianie instalacji elektrycznej należy stosować wytyczne zawarte  

w Warunkach technicznych oraz projekcie budowalnym.  

 

Instalacja odgromowa. 

Instalacja poza uziomem skorodowana. 

Zwody dachowe wraz z uchwytami, przewody odprowadzające bednarkę części 

naziemnej uziomów należy wymienić. 

Wymienić także wsporniki i zaciski instalacji odgromowej. 

Zastosować do wykonania tejże instalacji drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm 

lub (zalecane) drut aluminiowy o średnicy 10mm. 

Po wymianie części naziemnej instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji  

uziemienia. 

Jeśli wartość tej rezystancji będzie poniżej wymaganej należy uziemienie wymienić 

lub poprawić wbijając uziomy prętowe. 

Stan instalacji po wymianie udokumentować protokółami z pomiarów.   

 

Instalacja elektryczna wewnętrzna oświetleniowa i gniazd wtykowych. 

Instalację wymienić po istniejących trasach. Zastosować przewody YDY 

3(4)x1,5mm2 (oświetlenie) i YDY 3x2,5mm2 (gniazda wtykowe). 

Stosować przewody na napięcie izolacji 750V. 



Osprzęt (gniazda, wyłączniki) wymienić, skrzynkę rozdzielczą wraz z kompletnym  

wyposażeniem – wymienić. 

Oprawy oświetleniowe zachować istniejące chyba, że zostaną zakupione nowe 

zaakceptowane przez służby konserwatorskie. 

Zasilanie do chłodni należy poprowadzić istniejącą trasą. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary rezystancji izolacji 

przewodów i  sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie ewentualne prace związane z kuciem otworów, bruzd, prowadzeniem 

przewodów na tynku należy uzgodnić z nadzorem konserwatorskim. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności  

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych robót podlega 

odbiorowi. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z instalacjami elektrycznymi powinny być wykonywane zgodnie 

z opisem dokumentacji projektowej,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru.  

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 10. 

 

 

Uwaga – wszystkie prace opisane w II tomie niniejsz ej Szczegółowej 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót odnosz ą się do robót budowlanych 



remontowych. Wszystkie prace renowacyjne i konserwa torskie, prace przy 

detalach architektonicznych, polichromiach, element ach empory i ambony, 

kutych elementach metalowych opisane s ą i musz ą być wykonywane zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwator skich pod nadzorem 

uprawnionych osób i za wiedz ą WUOZ w Opolu. 

 


