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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  

 

451 11200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

452 23500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

453 20000-6 Roboty izolacyjne i dezynfekujące  

453 62500-6 Roboty murarskie i murowe  

454 10000-4 Roboty tynkarskie  

454 32100-5 Kładzenie i wykonywanie podłóg  

454 42100-8 Roboty malarskie  

454 31000-7 Kładzenie płytek  

454 21130-4 Instalowanie drzwi i okien  

454 43000-4 Roboty elewacyjne  

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 

Uwaga : 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez 
wykonawcę spełnienia, conajmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych 
rozwiązań przytoczonych przez zamawiającego w specyfikacji, jako istotne dla przedmiotu 
zamówienia.  

Proponowane przez wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwa określone w 
Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania, jakie stawiają 
przytoczone normy aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
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funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta.  

W każdej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań.Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez zamawiającego, który podejmie decyzje o przyjęciu materiałów, urządzeń lub ich 
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierówności.  
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                                       Numer  SST: B-00.00.00  

                             Temat : Wymagania ogólne 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji 
dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach zadania :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi 
poniżej :  

 

B-01.01.01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

B-01.01.02 Roboty remontowe i renowacyjne  

B-01.01.03 Roboty betonowe i żelbetowe  

B-01.01.04 Roboty murarskie i murowe  

B-01.01.05 Roboty izolacyjne i dezynfekujące  

B-01.01.06 Roboty tynkarskie  

B-01.01.07 Kładzenie i wykonywanie podłóg z desek  

B-01.01.08 Roboty malarskie  

B-01.01.09 Roboty płytkarskie  

B-01.01.10 Instalowanie drzwi i okien  
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B-01.01.11 Roboty elewacyjne  

B-01.01.12 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

B-001.01.13 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o :  

1.4.1 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

- Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

- Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  

- obiekty małej architektury  

1.4.2 Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest związany 
trwale z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  

1.4.3 Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenie techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza (np. przyłącze elektroenergetyczne)), urządzenia w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
pod śmietniki  

1.4.4 Terenie budowy – należy przez to rozumieć wydzielone, i najczęściej ogrodzone 
miejsce, przeznaczone do prowadzenia robót budowlanych (wznoszenie, remont, lub 
rozbiórka obiektów budowlanych).  

1.4.5 Dokumentacji powykonawczej– należy przez to rozumieć dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi  

1.4.6 Aprobata techniczna– należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania.  

1.4.7 Wyrobie budowlanym– należy przez to rozumieć każdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu wbudowania w obiektach budowlanych 
lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych  
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1.4.8 Kierownik 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  

1.4.9 Materiałach– należy przez to rozumieć materiały wykorzystywane do realizacji robót 
objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi dotyczące spełnienia 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 dla wyrobów wymienionych w Dz.U. 
nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 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) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie 
wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu 
powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.  

1.4.10 Istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego , jakie maja spełniać roboty budowlane .  

1.4.11 Przedmiar robót oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji 
projektowej, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

1.4.14 Budowie – należy przez to zrozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu a także odbudowę , rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  

1.4.15 Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające 
na przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
poleceniami inwestora i postanowieniami SST  



 

8 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 1.5.3 Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego i SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 
przez zamawiającego stanowią załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ,,warunkach umowy ‘’ .Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego i SST .Wielkości określone w przedmiarze robót i pobrane 
podczas wizji lokalnej na terenie budowy 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 
wymaganiami Zamawiającego i SST i maja wpływ na niezadawalającą jakość elementu 
budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i 
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.  
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1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami na terenie 
prowadzonych prac oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymienionych powyżej wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca wykona plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którego szczegółowy zakres i 
formę określa 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). 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego.  

1.5.10 Pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) 

Zgodnie z decyzją nr 72/2017 z dnia 09.02.2017 r. orzaz decyzja nr 629/2020 z dnia 17.08.2020 

r. LWKZ udziela pozwolenia na prowadzenie prac. Należy przedstawić program prac 

konserwatorskich renowacji posadzek , uzyskać akceptację rodzaju opraw wentylacyjnych i 

czerpni , prace prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.  

1.5.11 Materiały z robót rozbiórkowych  

Wszystkie materiały z rozbiórki powinny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi zgodnie z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być 
posortowane w miejscu ich demontażu i magazynowane do czasu ich wywozu. Wywóz 
materiałów z rozbiórki może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i 
uzyskania jego zgody po ocenie ich ewentualnego ponownego użycia z uwagi na wartość 
historyczną i jakościową.  
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2. Materiały  

2.1 Żródła uzyskania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie realizacji robót.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Zamawiajacego. Każdy rodzaj robót, w tórym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

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 ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien byćuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
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i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, SST D-00.00.00 - 10 - doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiajacego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) część ogólną 
opisującą:  

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

3) sposób zapewnienia bhp.,  

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych elementów robót,  

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

wykonywanych robót,  

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  

badań),  



 

14 

 

7) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

8) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

9) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  

pomiarowo-kontrolne,  

10) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

11) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

czasie transportu,  

12) 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,  

13) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  

wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
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stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 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 
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów SST D-
00.00.00 - 11 - i dopuści je do użycia 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 ponosi Wykonawca.  

6.3. Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. SST D-00.00.00 - 12 - Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, datę przekazania przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiegoprogramu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy. Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  

2) Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru.  

4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły 
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie, 

5) 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 dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót  



 

17 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 
częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. SST D-00.00.00 - 14 - Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiegona podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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 SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
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zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do  

dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ,  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
i ew. PZJ,  

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: − robociznę bezpośrednią wraz 
z towarzyszącymi kosztami, − wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, − wartość pracy 
sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, − koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii i wody, 
laboratorium, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenie oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy itd. − zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 
okresie gwarancyjnym − ryzyko, − podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. − Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B- 00.00.00 Koszt dostosowania się do  

wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B- 00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, (b) ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, (c) 
opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcję tymczasowej 
nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, (f) 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie 
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, (b) utrzymanie 
płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego.  

9.4. Roboty nieprzewidziane  
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Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na 
etapie projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 
1555).  
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Numer SST: B-01.01.01  

Temat : Roboty przygotowawcze i  rozbiórkowe  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania terenu budowy,  

rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia:  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST –B.01.01.01  

1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Wykonawca:  

a/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 
folię, która powinna ochraniać posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i 
brudem oraz zabezpieczyć pomieszczenia użytkowane w czasie remontu przez 
pracowników Pałacu.  

b/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogólno dostępne 
oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem.  

1.3.2. Rozbiórki i demontaże:  

-usunięcie skorodowanych tynków ze ścian i sufitów ( sklepień) oraz zwietrzałą zaprawę  

ze spoin (prace prowadzić pod nadzorem konserwatrskim) 

- odgruzowanie pomieszczeń i przewodów wentylacyjnych  
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-usunięcie złuszczonych farby z sufitów i ścian (prace prowadzić pod nadzorem 
konserwatrskim) 

- usunięcie uzupełnień betonowych i zniszczonych płytek w posadzkach  

- demontaż zniszczonej stolarki okiennej i krat przy oknach  

- usunięcie zdegradowanych cegieł  

- usunięcie desek podłogowych skorodowanych i spróchniałych  

- należy usunąć pozostałości obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, rur i innych  

elementy na elewacjach  

- wywóz wraz z utylizacja gruzu  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: - kilofy, 
młotki, przecinaki, - ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, - rynny, taczki, liny.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w 
tym:  

- samochód dostawczy, skrzyniowy, - samochód ciężarowy, samowyładowczy, - samochód 
ciężarowy, skrzyniowy,  

- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych 

3. 3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
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4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

4.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. Roboty należy prowadzić przy użyciu 
narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które 
mogłyby osłabić mury budynku.  

4.3. Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, windy 
lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ.  

4.4. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.0 

8. ROBOTY TYMCZASOWE  

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 

 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 -Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne „ 

 



 

26 

 

Numer SST: B-01.01.02  

Temat : Roboty remontowe i renowacyjne  
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  

Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych, które 
zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.02  

Roboty remontowe i renowacyjne:  

Mury: mury należy dokładnie oczyścić na sucho ze starych łuszczących się warstw tynku i 
farby ( np. szczotką drucianą), a następnie usunąć kurz ( np. sprężonym powietrzem ) - 
prace prowadzić pod nadzorem konserwatrskim. Cegły zmurszałe wykuć i wymienić na 
nowe, stosując zaprawę o parametrach jak Istniejąca, szczególnie zniszczone są mury przy 
oknach piwnicznych oraz ściana w pom. nr 016 od strony tarasu na odcinku A - B. Przed 
przemurowaniem ściany w pom. 016 należy podstemplować strop. Podczas murowania 
ścianę wzmocnić za pomocą wklejania prętów w systemie Helifix, Festmur lub 
równoważne – co 5 warstw Naprawa ( likwidacja ) mniejszych spękań ścian i sklepień za 
pomocą za pomocą iniekcji zamykającej i wypełniającej rysy w murach z cegieł – wg 
systemu np. Weber – Deiterman lub równoważnej, np. wypełnienie szczelin metodą iniekcji 
zaprawą trasową KEIM Trasszemmentputz lub wypełnienie rys w systemie Webec tec ( 
zaprawa np. Weber tec 942 Cerinol BSP i zaprawą szybkowiążąca np. weber. tec 935. 
Osadzenie nadproży z belek stalowych dwuteowych oraz wzmocnienie spękanych 
nadproży okiennych i drzwiowych wg PBP konstrukcji, należy wymienić wszystkie 
nadproża z desek . Naprawa istniejących posadzek deskowych: należy usunąć deski 
skorodowane i spróchniałe (40%), Nowe deski – o grubości i szerokości jak istniejące z 
drewna twardego (dąb, jesion, wiąz ) Schody: Istniejący bieg na parter- Usunąć 
pozostałości cegły , wykonać nową podbudowę z cegły na wylewce z chudego betonu, 
wymurować stopnie wg zachowanego wzoru – cegła pełna kl. 20 na zaprawie 
wodoszczelnej Wykonać okładzinę stopni i podstopnic z drewna twardego( twarde gatunki 
drewna - dąb, jesion, wiąz, jawor, orzech, klon ) , z profilem noska jak istniejące , grubość 
okładziny – stopnie 4,5cm, podstopnice 2,8 cm )  Istniejące stopnie : oczyścić elementy 
drewniane - oczyszczenie elementów drewnianych metodą mechaniczną z wykluczeniem 
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opalania, doczyszczenie papierem ściernym , uzupełnić brakujące elementy flekami z 
drewna tożsamego z istniejącym w odpowiednim gatunku i usłojeniu, mniejsze ubytki 
wypełnić szpachlą do drewna lub kitem chemoutwardzalnym dezynsekcja i dezynfekcja np. 
przy użyciu preparatu 3v3, Boramon, uzupełnienie listew przypodłogowych na wzór 
zachowanych, wyszlifowanie elementów i impregnacja środkiem gruntującym do drewna ( 
np. Tikkurila Valtti Guard , Tikkurila Valtti Super Guardlub równoważne ) W 
pomieszczeniach 17,18,19 . Należy zdemontować istn. zbutwiałe posadzki i pokłady 
drewniane wraz z legarami usunąć zawilgocony i porażony piasek ( ok. 15cm )  nowe 
warstwy: 

 piasek z dodatkiem środków biobójczych 6,0cm Chudy beton 5,0cm, 1x papa + legary pod 
podłogę z drewna impregnowanego co 60cm Wełna mineralna pomiędzy legarami 
„podłoga” 8,0cm , przy murach zewnętrznych na szerokości 1,0m - wełna mineralna gr. 
20,0cm  

Odtworzenie posadzek historycznych : legary z drewna impregnowanego, grubość ustalić i 
dopasować na budowie wg poziomu istniejącej posadzki w korytarzu z uwzględnieniem 
grubości desek podłogowych – wzór podłóg należy przedstawić do akceptacji LWKZ. Deski 
podkładowe impregnowane , Posadzka - deski strugane na pióro i z dodatkiem środków 
biobójczych 6,0cm  

Stropy - w miejscach gdzie brak polepy – ułożyć wełnę mineralną na folii  Deski istniejące 
oczyścić resztek starej farby i zanieczyszczeń  Ubytki uzupełnić drewnem o twardości i 
grubości jak istn  

Zamurowania – cegła pełna na zaprawie cementowo – wapiennej.  

W pom. 24, 25, 26A, 26B – istniejące drobne płytki ceramiczne współczesne , po 
oczyszczeniu ocenić stan techniczny, jeśli posadzka okaże się w złym stanie, płytki usunąć i 
wykonać nowe o podobnym formacie po wyrównaniu podłoża masą samopoziomującą i 
zagruntowaniu 2 x folią w płynie.  

W pom. nr 1, 2, 2A, 2B, 3, 3B - posadzki z płytek historycznych do zachowania i renowacji– 
pragram prac konserwatorskich  należy przedstawić do akceptacji LWKZ. 

POM. NR 20, 21, 22, 23 na sklepieniach - istn. płytki do dalszego wykorzystania  

Ścianka wydzielająca korytarz nr 1 w piwnicy – tymczasowa, z płyty OSB na szkielecie 
drewnianym, z drzwiami z płyty OSB lub typowymi o szer. Skrzydła 90cm.  

Elewacja : podczas prac związanych z remontem tynków na elewacji frontowej , należy po 
zdemontowaniu starych rur spustowych zamontować docelowe rury spustowe Ø 15 
miedziane. Remont sklepienia : Oczyścić sklepienie od strony pomieszczenia 025, usunąć 
zwietrzałe cegły i zmurszałą zaprawę spoiny, wypełnić nową zaprawą. Belki stalowe są 
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bardzo skorodowane, należy je oczyścić chemicznie np. Skansolem i doczyścić szczotkami 
stalowymi i papierem ściernym. Do każdej belki do stopki dospawać połączone 2 ceowniki 
NP 140, przy ścianach ceowniki oprzeć na słupkach z 2 ceowników Np 160 zamocowanych 
na wykonanych przy ścianach bloczkach fundamentowych 30x30x30 i dodatkowo 
zakotwionych w 2 miejscach w murze za pomocą kotew wklejanych. Wykonać 
wzmocnienia posadowienia spękanej ściany w pom. 19-20 wg PB konstrukcji.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do danego typu robót. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez  

Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Pzed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. Roboty należy prowadzić przy użyciu 
narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które 
mogłyby osłabić mury budynku  

4.4. Materiały z remontów należy wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
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6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

 

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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Numer SST: B-01.01.03  

Temat : Roboty betonowe i żelbetowe  
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru  

robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.03  

Roboty betonowe i żelbetowe:  

Wykonanie płyty stropowej nad pomieszczeniem nr 28: wylanie wieńca na szerokość 30 x 
25 z betonu B25 z dodatkiem środków uszczelniających, zbrojenie prętami 6 x Ø12, 
strzemiona Ø 4,5 z połączeniem zbrojenia płyty. Pomiędzy płyta a styropianem powinna 
być szczelina 3,0 do 4,0 cm Projektowana płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona grub. 20cm 
wg załączonych obliczeń w PBP konstrukcji, w płycie wykonać otwór wsypowy i otwór do 
wyprowadzenia wentylacji . Uwaga – płytę należy wylać ze spadkiem 3% w stronę ciągu 
pieszego ( od budynku ), w płycie wykonany będzie właz oraz otwór Ø18 na montaż 
wentylacji , klapa na podmurówce z cegły, zapewniającej montaż klapy 10 - 15cm nad 
terenem, klapa ocieplona pianką, zamykana od strony pomieszczenia.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
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3. TRANSPORT  

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót betonowych i żelbetowych oznakować taśmą na 
słupkach strefę pracy, a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież 
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  

 5. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

 

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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Numer SST: B-01.01.04  

Temat : Roboty murarskie i murowe  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich i murowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.04  

Roboty murarskie i murowe: Wnęki podokienne – należy poprawić ich współczynnik 
przenikania ciepła, zamocować bloczki Multipor gr. 12,0cm oraz 14,0cm ( w zależności od 
głębokości wnęki ) na zaprawie systemowej1.4. Określenia podstawowe Określenia podane 
w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót betonowych i żelbetowych oznakować taśmą na 
słupkach strefę pracy, a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież 
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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Numer SST: B-01.01.05  

Temat : Roboty izolacyjne i dezynfekujące  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich i murowych, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące  

część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.05  

Roboty izolacyjne i dezynfekujące: Wykonanie dezynsekcja i dezynfekcja elementów 

drewnianych schodów np. przy użyciu preparatu 3v3, Boramon Przed wykonaniem 

przemurowań i tynków konieczna jest dezynfekcja powierzchni murów tynków ścian i 

sufitów w miejscach zakażenia mikrobiologicznego preparatem biobójczym KEIM Algicid 

Plus lub Preventol zgodnie z instrukcją stosowania.  

W miejscach zakażenia mikrobiologicznego ( ościeża okien, miejsca zwilgocone przy 

oknach, korytarz nr 4 ) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym 

(np. KEIM Algicid Plus lub równoważne. )  

Powierzchnie ścian wewnętrznych po usunięciu skorodowanych tynków, spoin i cegieł i 
oczyszczeniu murów na sucho, należy oczyścić za pomocą mokrej , często zmienianej 
czystej szmatki. W przypadku aplikacja za pomocą pędzla lub wałka środka KEIM Algicid 
Plus: przed użyciem mocno wstrząsnąć, rozcieńczyć wodą w stosunku 1:5. W przypadku 
aplikacji natryskiem Algicid Plus nie należy rozcieńczać. W przypadku silniejszych 
wykwitów glonów lub pleśni przed dalszą obróbką należy powtórzyć aplikacje. 
Pozostałości glonów należy usunąć . W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i 
zasolonych wykonać tynk renowacyjny. Uzupełnienie spoin w murach oraz wykonanie 
tynku renowacyjnego magazynującego sole do wysokości 160cm nad posadzką. Należy 
stosować materiały zgodne z normą i posiadających certyfikat WTA / Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków / - np. 
Deitermann, Remmers. STO, Keim lub równoważne.  
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W projekcie podano przykładowe rozwiązanie w systemie Keim. izolacja akustyczna z 
wełny mineralnej półtwardej 6,0cm ścian z płyt G-K  

Warunek: ww. prace należy prowdzić pod nadzorem konserwatorskim.  

 

W miejscach gdzie brak polepy w stropach – ułożyć wełnę mineralną na folii 2 x papa 
izolacyjna na lepiku z wywinięciem na ściany –izolacja posadzek piwnicy  

Wełna mineralna „ podłoga” 12,0cm , przy murach zewnętrznych na szerokości 1,0m  

wełna mineralna gr. 20,0cm –izolacja podłogi na gruncie,  

Wykonanie obróbek za pomocą szlamu izolacyjnego (elastyczna dwuskładnikowa  

szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers lub równoważna )  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do robót specjalistycznych. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez  

Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych  

oraz zasad sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy 
materiałów, sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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Numer SST: B-01.01.06  

                                Temat : Roboty tynkarskie  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.06  

Roboty tynkarskie: Remont studzienek okien piwnicznych przy oknach - wyrównanie istn. 
podłoża silną zaprawa cementową, ze spadkiem 5%od budynku , Uzupełnienie ubytków 
tynkarskich w miejscach spękań oraz w miejscach po wyrwanych przewodach - zaprawą 
KEIM Deckputz Historisch Fein i KEIM Universalputz, uzupełnienia na siatce z włókna 
węglowego. Przy uzupełnieniach należy zachować strukturę istniejącego tynku. 
Uzupełnienie ubytków po usuniętym skorodowanym tynku, na naprawionym i 
zagruntowanym podłożu : zalecane gotowe mieszanki mineralne na bazie wapna 
trasowego, stosowane w obiektach zabytkowych , zgodne z WTA ( np. KEIM Deckputz 
Historisch Fein lub równoważne ) Zastosowany tynk powinien być o strukturze i 
uziarnieniu jak istniejący Strukturalne wzmocnienie istniejących tynków przez nasączenie 
preparatami na bazie krzemionki organicznej ( np. Remmers, Funkosil SNL ) Wnęki 
podokienne – należy poprawić ich współczynnik przenikania ciepła, zamocować bloczki 
Multipor gr. 12,0cm oraz 14,0cm ( w zależności od głębokości wnęki ) na zaprawie 
systemowej, w tynku zatopić siatkę zbrojącą Na ościeżach wykonać tynk ciepły na bazie 
perlitu ( np. gotowa mieszanka Perlit-Therm CSII o wsp. λ=0,064), grubość 6,0cm, tynk z 
zatopioną siatką Ubytki pozostałe uzupełnić tynkiem mineralnych o gradacji jak istniejący, 
stosować gotowe mieszanki tynków (Keim, Remmers lub równoważne, zgodne z WTA) 
Uzupełnienia tynku w pomieszczeniach z dekoracjami malarskimi należy wykonać tynkiem 
wapienno-piaskowym w proporcji 3 cz. piasku na 1 cz. wapna, z dobrych jakościowo 
materiałów, przeznaczonych do prac konserwatorskich ( dopuszcza się pozostawienie 
otwartych bruzd do czasu przeprowadzenia prac konserwatorskich-restauratorskich ) . Na 
sufitach bez polichromii , gdzie występuje bardzo zniszczony, zawilgocony i porażony tynk 
(łącznie z drewnianą podsufitką i trzciną ), tynk należy usunąć łącznie z podsufitką, w 
trakcie naprawy elementów stropu uzupełnić deskowanie, wykonać tynk mineralny na 
siatce z odtworzeniem faset wg wzornika wykonanego z natury, W celu dopasowania tynku 
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GKF do struktury istniejących, na płytach , aby zapobiec powstawaniu rys na styku dwóch 
różnych materiałów budowlanych występujących na jednej płaszczyźnie , na styku nowego 
i starego należy zastosować siatkę podtynkową. Warunek: prace związane z naprawą 
tynków prowadzić pod nadzorem konserwatrskim. 

 Elewacja- Ościeża otynkować - – należy zastosować dobre jakościowo gotowe tynki 
stosowane przy obiektach zabytkowych – Keim, Remmers, Baumit, lub równoważne, które 
spełniają wymagane parametry (zwłaszcza wytrzymałości mechanicznej i stabilizacji 
wapna potwierdzone badaniami) i posiadające certyfikat WTA. Na cokole po wykonaniu 
naprawy muru i wyspoinowaniu, należy wykonać tynki renowacyjne, magazynujące sole.  

 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do robót specjalistycznych. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  



 

44 

 

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt.,  

zgodnie z zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Numer SST: B-01.01.07  

Temat : Kładzenie i wykonanie podłóg z desek  
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z ADAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.07  

Roboty posadzkowe: wykonanie parkietu z bordiurą wraz z cokolikami na legarach 
drewnianych i deskach podkładowych . Warunek: wór parkietu należy przedstwić do 
akceptacji LWKZ. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do robót  

specjalistycznych. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

 

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie. 

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

 7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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Numer SST: B-01.01.08  

Temat : Roboty malarskie  
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru  

robót tynkarskich które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.08  

Roboty malarskie:  

Ściany poddane naprawą , renowacją itd. należy zagruntować uniwersalnym środkiem do 
wnętrz ( np. Keim Soliprim lub Keim Kontakt Plus ). Zużycie – 1,1 kg na 1mm grubości. 
Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą oddychającą do wnętrz ( np. farba 
zolowokrzemianowa Keim Optil ). Zużycie – 0,22 l / m2 na dwie warstwy. Barwa ścian i 
sklepień pastelowa wg wskazań użytkownika. W piwnicy nie należy stosować farb 
olejnych, nieoddychających. 

Warunek: ww. prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatora.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do robót specjalistycznych i 
malarskich Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
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3.TRANSPOPRT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

 

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 .  Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów.  

7.1.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

7.7.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy  

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  



 

51 

 

7.1.3. Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. Odbiór 
przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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Numer SST: B-01.01.09 

Temat : Roboty płytkarskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące  

część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.09  

Roboty płytkarskie:  

Okładziny: w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach należy zamontować okładzinę z 
płytek ceramicznych do wys. 2,30m.Należy ułożyć płytki podłogowe zarówno w 
sanitariatach jak i w piwnicy w POM. 025 i 023. Rodzaj płytek należy uzgodnić z  
Zamawiającym. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do robót płytkarskich Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPOPRT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt.,  zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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Numer SST: B-01.01.10  

Temat : Instalowanie drzwi i okien  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia :  

 

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.10  

Instalowanie drzwi :  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej oraz ścianek systemowych. W skład 
tych robót wchodzi: 

 -montaż stolarki drzwiowej ppoż.  

-montaż stolarki drzwiowej  

-montaż systemowych ścianek w pomieszczeniach wc  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do montażu okien i drzwi 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
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3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej Ocena jakości powinna obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w B-00.00.00 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne  
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                                      Numer SST: B-01.01.11  

Temat : Roboty elewacyjne  
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót tynkarskich które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące  

część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i  

rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.11  

Roboty elewacyjne :  

Z elewacji należy usunąć tynk zwietrzały, spękany, skorodowany, o słabej przyczepności W 
miejscach gdzie brak obecnie tynku oraz w miejscach skutego tynku należy usunąć 
zwietrzałą zaprawę ze spoin na głębokość około15-20mm. na elewacji frontowej brakuje 
ok. 50% tynków - cały parter z cokołem i miejscowe ubytki na piętrze, ze względu na zły 
stan pozostałych tynków szacuje się konieczność skucia ok. 45 - 60% tynków ,  

Po usunięciu odspojonych i zniszczonych tynków należy oczyścić elewację z brudu i 
zanieczyszczeń. Przed czyszczeniem należy pod nadzorem konserwatorskim 
przeprowadzić próby na elewacji i wybrać metodę najbardziej skuteczną: za pomocą pary 
wodnej z dodatkiem środków czyszczących biodegradowalnych, a następnie czystą bez 
dodatków mechanicznie przez zwilżanie za pomocą szczotek o nylonowym włosiu, włókna 
szklanego i ostrych gąbek konserwatorskich. przy detalach należy zastosować metodę, 
która nie zniszczy rysunku detali, podczas czyszczenia i zmywania elewacji należy 
zabezpieczyć stolarkę oraz teren przed budynkiem by uniknąć zalania piwnic po 
czyszczeniu wzmocnić strukturalnie pozostające tynki przez nasączenie roztworem 
krzemionki organicznej (na przykład firmy Remmers,) lub wzmocnić środkiem na bazie 
estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH - lub równoważnym .Podłoże przygotować 
bardzo starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i zanieczyszczeń W partiach 
cokołowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupełnienia cementowe oraz 
zdegradowane cegły, kamień i kruche osypujące się spoiny należy usunąć  
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mechaniczne, następnie oczyścić szczotką na sucho lub sprężonym powietrzem 
powierzchnię muru z pyłów i drobnych pozostałości zapraw, W miejscach zakażenia 
mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) należy przeprowadzić zabieg 
dezynfekcji preparatem biobójczym ( np. Keim Sikagard 715-W lub równoważne wg 
zastosowanego systemu tynków np. STO, Remmers, Baumit ). Aplikacja preparatu metodą 
natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz 
wykonanie badań sprawdzających skuteczność zabiegu. Wykonać na wszystkich 
elewacjach przyziemia do wys. 60 - 80cm nad terenem  Po skuciu słabego i skorodowanego 
tynku należy wykonać remont murów w miejscach spękanych oraz nadproży, parapetów i 
gzymsów. Naprawa spękanych murów oraz nadproży Z ościeży skuć tynk zmurszały, 
sypiący się i odparzony  

Naprawa zniszczonych nadproży w oknach do wymiany :  

- cegły poluzowane wymienić na nowe, ze spoin usunąć zwietrzałą zaprawę 15-20mm, 
spoiny wypełnić zaprawą tożsamą jak istniejąca ( z dodatkiem trasu )  

- wzmocnić spękane nadproża przez osadzenie kątownika stalowego L 60 x 60 x 65, z 
oparciem na ściany w spoinie minimum 25cm , przed montażem kątowników należy skuć 
tynk w pasie 7cm nad nadprożem ze szczególną ostrożnością przy detalu sztukatorskim w 
zworniku okien. Kątownik osiatkować i otynkować. Ościeża otynkować - – należy 
zastosować dobre jakościowo gotowe tynki stosowane przy obiektach zabytkowych – 
Keim, Remmers, Baumit, lub równoważne, które spełniają wymagane parametry 
(zwłaszcza wytrzymałości mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzone badaniami) i 
posiadające certyfikat WTA. Ościeża pozostaną w naturalnym kolorze tynku do czasu 
malowania elewacji Parapety okienne – proste, wykonane z cegły. Należy skuć tynk 
odspojony, naprawić i uzupełnić ubytki cegły, wyspoinować zaprawą elastyczną z 
dodatkiem środków uszczelniających, zagruntować elastyczną mrozoodporną folią w 
płynie. Wykonać obróbki za pomocą szlamu izolacyjnego (elastyczna dwuskładnikowa 
szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers lub równoważna ), Technologia 
naprawy tynków – należy zastosować dobre jakościowo gotowe tynki stosowane przy 
obiektach zabytkowych – Keim, Remmers, Baumit, lub równoważne, które spełniają 
wymagane parametry ( zwłaszcza wytrzymałości mechanicznej i stabilizacji wapna 
potwierdzone badaniami ) i posiadające certyfikat WTA. Na powierzchni elewacji w celu 
wyrównania powierzchni należy zastosować renowacyjny tynk cienkowarstwowy 
wapienno - cementowy z dodatkiem włókien zbrojących KEIM Universalputz (uziarnienie 
j.w. ) lub równoważny - uniwersalna masa szpachlowa zbrojona mikrowłóknami, do 
naprawy i wyrównywania tynków pod malowanie.  

Ww. prace należy prowdzić pod nadzorem konserwatora.  

1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót 
elewacyjnych. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez  

Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ocena jakości powinna obejmować: Każdorazowy odbiór danych 
etapów robót. dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 
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– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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Numer SST: B-01.01.12  

Temat : Roboty przy stawianiu rusztowań  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.12  

Montaż rusztowań :  

1. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni 
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne 
upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych.  

2. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i 
dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj rusztowania został 
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami.  

3. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony 
dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać : nazwę producenta z danymi adresowymi , 
system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ), zakres 
stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : - dopuszczalne obciążenie 
pomostów roboczych , - dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma 
konieczności wykonania projektu technicznego , - dopuszczalne parcie wiatru  (strefa 
obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa , sposób montażu i 
warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki) informację na temat 
ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , warunki montażu i demontażu rusztowania. 
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania roót  

związanych ze stawianiem rusztowań  

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze  

sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez  

Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ocena jakości powinna obejmować: Każdorazowy odbiór danych 
etapów robót. dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

 

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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Numer SST: B-01.01.13  

Temat : Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonywania różnych nawierzchni które zostaną wykonane w 
ramach zamówienia :  

„REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z DAPTACJĄ 

NA CELE KULTURALNE”  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych B- 01.01.13  

Roboty w zakresie różnych nawierzchni : Projektowany przykrycie pomieszczenia nr 025 
w piwnicy- poza obrębem budynku;  

Wykonać pokrycie w systemie tarasu odwróconego „zielony dach” z odprowadzeniem 
wody bezpośrednio na teren Projektowany układ warstw:  

a) Zagruntować płytę i ułożyć 2 x papę ( bitumiczną modyfikowaną polimerami SBS )  

b) Ułożyć płyty z twardego polistyrenu ekstradowanego XPS lub styropianu EPS 200 036 
do montażu na zakład, grubość 12cm, zabezpieczone geowłókniną (folią przeciwkorzenną ) 

 c) warstwa drenażowa z tworzywa sztucznego - mata lub płyta kubełkowa oraz żwir o 
uziarnieniu 8-32 mm,  

d) druga warstwa geowłókniny ( strukturalna z polipropylenu o gramaturze  

150-200 g/m2.  

e) warstwa wegetacyjna, czyli tak zwany substrat - mieszanka keramzytu, torfu i kompostu, 
w której posadzimy rośliny. Grubość warstwy – 20cm do 25cm  pod trawę , kwiaty i byliny   

Wykonanie tarasu: Usunąć istniejące płyty wraz z wylewką i przygotować podłoże: 
wykonać tzw. korytowanie czyli usunąć warstwy ziemi do gruntu rodzimego na głęb. ok. 
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30-40cm. Przed wykonaniem właściwych warstw tarasu, należy wykonać wymianę rur 
poprowadzonych poniżej poziomu terenu od rur spustowych ( deszczówka ) do rur w 
murze obudowy - odprowadzenie wody z rur i tarasu poza obrys tarasu. Rury 
zamontowane pod nawierzchnią tarasu wymienić na nowe o przekroju jak istniejące (  

Ø150 ) i wyprowadzić 15cm nad terenem i 15cm poza mur obudowy tarasu Bezpośrednio 
przy murach budynku i murze obudowy balustrady tarasu, należy wykonać wykop na 
głębokość 80cm, mur oczyścić, wykonać szpryc cementowy i zabezpieczyć dwukrotnie 
szlamem uszczelniającym i folią w płynie i zabezpieczyć folią kubełkową, zakończoną w 
poziomie płyt i mocowaną łącznikami systemowymi. Folię w dolnej części wywinąć od 
muru Prace wykonać po naprawie muru balustrady, w murze osadzić rury Ø 16 do 
odprowadzenia wody deszczowej z rur spustowych i dodatkowo 15cm nad terenem 
zamontować rurki drenarskie Ø 6 co 120cm, ze spadkiem na zewnątrz. Należy dokładnie 
uszczelnić miejsca odprowadzenia wód deszczowych. Na obwodzie wzdłuż murów 
wykonać szczelinę dylatacyjną ok. 1,5cm, zabezpieczyć taśmą i masą dylatacyjną. Przy 
kamiennej balustradzie na odcinku szerokości jednej płytki wykonać podłoże ze spadkiem 
2% od balustrady – do naturalnego koryta, które ma spadek do rury spustowej 
wyprowadzonej poza mur tarasu ( występują 4 odpływy - po 2 obu stronach schodów )  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 2. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót 
związanych z danym zakresem robót. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować 
wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

3.TRANSPORT 

3 3.1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez  

Inspektora środki transportu  

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.1. Przed przystąpieniem do robót teren oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót remontowych na tym obiekcie.  
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4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ocena jakości powinna obejmować: Każdorazowy odbiór danych 
etapów robót. dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w B-00.00.00 .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z B-00.00.00  

8.ROBOTY TYMCZASOWE 

– nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-Wymienione w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

 

 


