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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
Opracowanie Programu Konserwatorsko-Restauratorskiego Hallu Głównego Pałacu Kultury i Nauki, 

Pl. Defilad 1 w Warszawie wykonano na podstawie umowy nr TP/628/19/2017 zawartej w Warszawie przez 
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o reprezentowany przez Prezesa Zarządu Rafała Krzemienia z  firmą 
Talent Antika Konserwacja Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16 reprezentowaną  przez  Bogusława 
Korneckiego. 

2. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem sufitu i okładziny ścian Tarasu Widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i 
Nauki.  

3. ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, za uzgodnienieniu z Inwestorem, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYCENY ROBÓT  
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje 

oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności, 
2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót;  
3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 

opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót 
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą 
okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub 
zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg;  

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty               
i czynności:  
• zapoznanie się z dokumentacją techniczną;  
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania;  
• kontrolę stanu i jakości materiałów;  
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• dostawa, montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości; 
• wykonywanie czynności pomocniczych;  
• obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej;  
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;  

• utrzymanie porządku w miejscu pracy;  
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego;  
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5. W wycenie Wykonawca określi nakłady zużycia materiałów na podstawie własnego doświadczenia 
lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej.                            
Obejmują one:  

• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych 
elementów lub robót;  

• nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe                                    
w transporcie; 

• materiały pomocnicze;  
6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 

oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających                
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 
  

• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu;  
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na technologię i 

bezpieczeństwo, przepisy zabraniają wykonywania pracy;  
7. Przy wycenie prac należy uwzględnić możliwość przestojów wywołanych niesprzyjającą aurą tj. 

porywiste wiatry, niskie temperatury patrz poz. 7.1. 
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone w udostępnionym przedmiarze          

i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI).  
5. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych renowacji 
okładziny ścian i sufitów Tarasu Widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  

W zakres robót wchodzą roboty budowlane:  
1. zabezpieczenie podłóg i elementów stałych wyposażenia; 
2. demontaż stalowego pomostu (od wielu lat nie używanego) usytuowanego przy suficie tarasu 

południowego; 
3. uzupełnienie okładziny elewacyjnej po demontażu pomostu; 
4. usunięcie odspojonych i luźno związanych tynków wraz z łuszczącą farbą; 
5. malowanie tynków; 
4. oczyszczenie okładzin kamiennych z wybarwień i grafitti metodą chemiczną i ścierną, odsalanie 

cokołu z zastosowaniem chemii budowlanej zaakceptowanej przez Zamawiającego na podstawie 
kart technicznych materiałów; 

6. uzupełnienie uszkodzonych spoin pomiędzy płytami okładziny; 
7. zamocowanie luźnych płyt okładzin; 
8. poddaniu renowacji elementów stalowych; 
9. wymiana nienadających się do naprawy płyt okładzin ; 
10. demontaż okablowania wraz z korytkami instalacyjnymi z przełożeniem okablowania w bruzdy 

po demontażu obróbek blacharskich („wydr“); 
11.  wymiana obróbek blacharskich na parapety z płyt ceramicznych; 
 

6. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 
Roboty należy prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich,  projektem budowlanym  

i zaleceniami zawartymi w kartach technicznych materiałów. 
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6.1. Prace przygotowawcze 
Na wstępie należy wygrodzić fragment tarasu w oparciu o schemat zawarty w projekcie 

budowlanym lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Ogrodzenie powinno zabezpieczać przed 
czynnikami szkodliwymi dla zwiedzających i uniemożliwiać wejście na teren budowy osobom 
niepowołanym. Zabezpieczyć posadzki w wydzielonej części płytami wiórowymi lub OSB. 
Rusztowanie stacjonarne ustawić na odpowiednich podkładkach (miękkich dla posadzki, stabilnych dla 
rusztowań np. drewnianych). 

Przed przystąpieniem do prac (tylko w strefie prowadzonych robót)  należy wszystkie 
elementy wrażliwe na działanie pyłu zdemontować lub zabezpieczyć folią. Bardzo istotnym jest 
zabezpieczenie kratek ściekowych wód opadowych. Halogeny należy zdemontować i oczyścić. 
Zabezpieczyć elementy stałe wystroju mogące ulec uszkodzeniu jak: schody, platformę dla 
niepełnosprawnych, taras i okładzinę ścian kawiarni. Zabezpieczyć wszystkie powierzchnie drewniane i 
szklane drzwi i okien stykające się z czyszczonymi elementami. Szczelnie zabezpieczyć strefę 
prowadzonych robót za pomocą ekranów, folii polipropylenowej i siatki rusztowaniowej. 

6.2. Renowacja tynków 
Usunać z tynków stare powłoki z farb za pomocą szpachelki. W miejscach, gdzie farba mocno 

przylega do podłoża należy zastosować preparaty do usuwania starych powłok malarskich.  
Tynki głuche i  odspajające się  należy usunąć, a pozostałe oczyścić. Spękania i rysy w tynku 

rozkuć  i pogłębić do stałego podłoża. Powierzchnie osypujące się starannie zeszczotkować i oczyścić 
szpachelkami a następnie  wygładzić papierami ściernymi. Pozostałe tynki dobrze związane z podłożem 
zagruntować preparatami głęboko gruntującymi na bazie mikro-emulsji silikonowej 

Duże powierzchnie tynku należy uzupełnić zaprawą podobną do oryginalnej. W tym celu należy 
sprawdzić rodzaj tynku metodą wizualną.  Tynk cementowy uzupełnić zaprawami naprawczymi                     
i zatrzeć na gładko. 

Ewentualne rysy konstrukcyjne wypełnić masami trwale elastycznymi do wypełniania rys                       
i szczelin jako przeprowadzenie rysy w fugę dylatacyjną. Rysie nadać kształt litery V (jaskółczy ogon). 
Przed wypełnieniem boki rysy zagruntować.  

Ubytki należy wypełnić zaprawami naprawczymi  po wcześniejszym zagruntowaniu 
powierzchni emulsjią silikonową, wzmacniającą powierzchnię. Zaprawę naprawczą nanieść ręcznie 
równomiernie na podłoże w wymaganych grubościach jednak maksymalnie 2cm  w jednym cyklu 
roboczym, a następnie w zależności od rodzaju następnej powłoki, po ściągnięciu zatrzeć lub sfilcować. 
Przy tynkowaniu wielowarstwowym należy pierwszą warstwę zwilżyć przed naniesieniem następnej. 
Czas sezonowania każdej warstwy wynosi 1 dzień na każdy 1mm grubości tynku. 
  

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 preparaty rozpuszczalnikowe na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; o bardzo 

dobrej penetracji, wzmocniające podłoże – wszelkie tynki lub cegła.  
 rozcieńczalniki nie powodujące hydrofobizacji powierzchni; 
 trwale elastyczne spoiny specjalne do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą 

fugi dylatacyjnej; 
 zaprawy wapienno-trassowe o historycznej recepturze; posiadające mikrowłókna – przeznaczone 

szczególnie do lokalnych napraw w grubościach 1-2cm; o wytrzymałości ok. 3MPa; z możliwością 
fabrycznego barwienia w masie 

     tynki wierzchnie nadające się do filcowania i zatarcia na gładko. 
6.3. Malowanie tynków 

Przed pomalowaniem sufitów i ścian uzupełniany tynk musi całkowicie wyschnąć. Stosować 
farby nieorganiczne silikatowe (krzemianowe) w kolorze białym. 
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Ze względu na głądką powierchnię tynków do malowania należy zastosować pędzle z krótkim 
włosiem lub wałka. Przed malowaniem należy zagruntować podłoże preparatem dostosowanym do 
wybranego rodzaju farby. Przed naniesieniem kolejnej warstwy farby należy przestrzegać czasu 
zaleconego w instrukcji farby. Farby należy nakładać na podłożu w jednym cyklu roboczym w celu 
uzyskania jednolitego odcienia w kolorze nr 16053 wg. wzornika StoColor System. Przed malowaniem 
podłoże należy zagruntować.   
 

6.4. Program prac konserwatorskich okładziny  
Do oczyszczania powierzchni ścian tarasu należy użyć metody czyszczenia hydro-

dynamicznego z użyciem gorącej pary wodnej (ciśnienie max. 2 bar). Płyty ceramiczne należy 
oczyścić wstępnie metodą hydrodynamiczną z użyciem gorącej pary za pomocą agregatu parowego. 
Większe zabrudzenia, których nie uda się usunąć parą należy oczyścić preparatem do ceramiki i 
kamieni. Doczyszczenie powierzchni płyt ceramicznych pokrytych graffiti oraz licznych napisów 
prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki z delikatnym ścierniwem w mgle wodnej metodą 
strumieniową. 

Cokoły ścian narażone na wilgoć kapilarną i uszkodzenia mechaniczne, które nie nadają się do 
naprawy należy wymienić. W przypadku słabego powiązania płyt z podłożem spowodowanym 
uszkodzeniem kotew, należy je oznaczyć i odtworzyć połączenie z murem. Do ustabilizowania 
odspojonych lub pękniętych płyt elewacyjnych zaleca się kotwy mechaniczne np. typu HRD firmy 
Hilti. Wiercenia należy wykonywać wkrętarką z płynna regulacją prędkości pracy. Z uwagi na 
ekspozycję w warunkach atmosferycznych należy zastosować kotwy wykonane ze stali nierdzewnej 
AIII.  Ze względu na różne grubości wypełnienia pomiędzy okładziną a murem zaleca się stosowanie 
kotew o długości 14 cm z łbem stożkowym. Nawiercanie płyt ceramicznych o grubości 25 mm 
wiertłem do muru (wybór wiertła ustalono na podstawie prób z wierceniami na obiekcie). Miejsca 
kotwień należy zamaskować masą mineralną barwioną w masie w kolorze oczyszczonej okładziny. 

Wszystkie spękane spoiny między płytami ceramicznymi i zaprawę maskującej tzw. wydrę 
parapetów (blacharki cokołowej) usunąć i ponowne wypełnienie zaprawą mineralną barwioną w masie 
w kolorze oczyszczonej okładziny.   

Cementowe reperacje z okładziny ceramicznej odkuć delikatnie za pomocą dłut oraz poprzez 
delikatne wycinanie tarczami diamentowymi. Doczyścić strumieniowo. Ubytki w okładzinie również 
wypełnić masą mineralną barwioną w masie w kolorze oczyszczonej okładziny.. 

 Spękane i znacznie uszkodzone płyty okładziny wymienić na nowe o zbliżonej kolorystyce, 
fakturze i parametrach. Wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej 

Na płytkach cokołów, zwłaszcza w strefie przyposadzkowej należy po oczyszczeniu zastosować 
preparaty grzybobójcze.  Rekonstrukcję większych ubytków wykonać metodą flekowania. 

 Wszystkie elementy ceramiczne należy poddać impregnacji hydrofobizującej w celu 
zapewnienia trwałości napraw i odporności na ponowne zanieczyszczenia. 

6.5. Naprawa elementów betonowych  
Uszkodzenia betonowych nakryw i innych elementów wykonać w oparciu o system naprawy 

betonu firmy Remmers. Wszystkie prace renowacyjne przebiegać powinny według określonych niżej 
etapów: 

I. Zerwanie spękanych i zniszczonych powłok zabezpieczających z powierzchni betonu                           
z zastosowaniem dłut i piaskowania.  

II. Odkucie luźnych fragmentów betonu i nieprofesjonalnie wykonanych napraw. 
III. Wykonanie zabezpieczenie stali – ochrona antykorozyjna w systemie np. Viscacid PCC firmy 

Remmers – także metodą iniekcji. 
IV. Zagruntowanie powierzchni preparatem np. Viscacid PCC grund. 
V. Wykonanie warstwy szczepnej z mieszanki np. Viscacid PCC . 



str. 8  

VI. Wierzchnią warstwę powinna stanowić zaprawa drobnoziarnista np. Viscacid PCC Mortel. 
VII. Wyrównanie powierzchni bez ubytków i spękań przez frezowanie. 
VIII. Mniejsze ubytki lub miejsca po frezowaniu wyrównać za pomocą szpachlówki do betonu. 
IX. Wyszlifowaną, stwardniałą i zatartą powierzchnię należy zaimpregnować preparatem np. 

Betoniimpragnierung. 
X.  Powierzchnię naprawioną zunifikować i ujednolicić farbą nawierzchniową sylikonową np. 

Funcosil LA firmy Remmers metodą laserunkową. 
6.6. Renowacja elementow stalowych nie podlegających demontażowi 

 Oczyszczenie metalu do stopnia czystości s-3 metodą strumieniowo-ścierną; 
 Likwidacja zanieczyszczeń jonowych; 
 Łączna grubość nałożonych powłok malarskich nie może być mniejsza niż 120u; 
 Każda warstwa malarska musi posiadać odpowiednią grubość; 

Należy bezwzględnie przestrzegać technologii kładzenia powłok malarskich tj. temperatury 
otoczenia, wilgotności i temperatury punktu rosy. Powyższa technologia musi spełniać wymogi ochrony 
katodowej metalu. Pierwsza warstwa np. Interplus 270 – podkład chemoutwardzalny epoksydowy min 
grubość warstwy 40u. Druga warstwa np. Interplus 770 MIO podkład epoksydowy grubość 40u. 
Warstwa dekoracyjna nawierzchniowa grafitowa poliuretanowa grubość warstwy 40u. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie i zabezpieczenie kratek ściekowych 
odwodnienia. Jeżeli w trakcie oczyszczania stwierdzi się, że korozja zniszczyła i osłabiła fragmenty 
stalowe, kratki należy wymienić na podobne. Zakres ten będzie realizowany w ETAPIE II wraz 
z pracami posadzkowymi. 

6.7. Zabezpieczenie przed graffiti 
 Powierzchnie ścian należy pokryć warstwą zabezpieczającą przed graffiti na wysokość 3,5 m 

od poziomu posadzki. Należy użyć preparatu np. Antygraf CL lub Sikagard®-778                                           
do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti. 

6.8. Obróbki blacharskie  
 Projektem przewidziano wymianę obróbek blacharskich na płyty ceramiczne dobrane 
kolorystycznie i rozmiarowo do pozostałych znajdujących się na powierzchniach cokołów. Grubość 
płyt powinna wynosić 3 cm, tak aby były odpowiednio wytrzymałe i wypełniły przestrzeń zajmującą 
obecnie przez spękana spoinę kryjącą zagiętą ku górze krawędź blachy, tzw. wydrę.  W tym celu 
należy dobrać płyty ceramiczne o podobnych wymiarach i kolorystyce i montować je na masę klejową 
mrozoodporną np. Sto TRASS WM 01. Szczeliny między płytami pozostawić nie większe niż 2 mm. 
Należy je wypełnić fugą szczelną odporną na warunki atmosferyczne  z materiału elastycznego 
przeznaczonego do tego typu elementów. Kolorystyka fug powinna być zbliżona do kolorystyki fug 
istniejących między okładziną ścian. 

7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i programem konserwatorskim. Wykonawca obowiązany jest stosować się  do bieżących 
poleceń Inspektora nadzoru oraz Konserwatora zabytków. 
7.1. Przekazanie dokumentacji projektowej 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją 
projektową. Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
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przez Inspektora nadzoru stanowią integralną część przedmiotu umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.                
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę kontakt z 
projektantem i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub braku doprecyzowania szczegółów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i STWiOR. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR 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 rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR,  powodują niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy robót z nich wykonane rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
7.2. Opracowanie harmonogramu prac  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować:  
• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również materiały, 

metody i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
• harmonogram powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie                                     
i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. 

• harmonogram musi uwzględniać prace na czynnym obiekcie tj. umożliwiać zwiedzającym 
niezakłócony dostęp do pozostałej części tarasu widokowego, na którym nie są prowadzone prace.;  

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:  
• czynniki zapobiegające potrzebie dokonywania ponownych napraw w częściach już wykonanych prac 

przy późniejszym wykonaniu dalszych robót  
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.  
7.3. Wprowadzenie na budowę  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 

być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany. Należy uzgodnić z Zamawiającym sprawę 
ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania placu budowy; 

2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego                          
i Wykonawcy udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

4. Godziny prowadzenia prac należy uzgodnić z Inwestorem. 
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7.4.  Koordynacja robót  
• Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego;  
• Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osoba uprawniona do 

kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia 
budowlane) i pełnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne                             
i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, 
prób, odbioru i gwarancji; 

•  Przebieg prac powinien być omawiany ma ustalonych wcześniej naradach koordynacyjnych. 
Protokoły z narad sporządza Wykonawca i przekazuje do podpisu Inspektorowi Nadzoru. 

7.5. Dziennik budowy  
• Zamawiający wymaga prowadzenia Dziennika Budowy. Dziennik Budowy winien być prowadzony 

od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

• Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953).  

7.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
• Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający.  
• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  
• Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:  

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ze środków łączności; 

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie; 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy istniejące instalacje i urządzenia przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

• W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń Wykonawca 
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedzialna instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.  

• Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

• Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
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8. WYKONANIE ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe                   
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

4. Prace wykonywać w temperaturze od 5o do 30o. Prac nie należy prowadzić przy silnym wietrze                               
i gwałtownych opadach. 

8.2. Wymagania dotyczące poszczególnych robót 
1. RENOWACJA TYNKÓW  

1.1. Zabezpieczenie elementów stałych wystroju  
Wszystkie elementy podatne na działanie pyłów należy zabezpieczyć tak, aby zapewnić 

prawidłowość późniejszego działania i nie uszkodzić elementów wpływających estetykę elementu 
i otoczenia. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań należy zabezpieczyć posadzki płytami 
OSB. 

1.2. Przygotowanie podłoża 
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia. Wydłutować 

uszkodzone spoiny do głębokości stabilnego podłoża. Usunąć szpachelką zanieczyszczenia z 
powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Powłoki malarskie, 
wielowarstwowe ze ścian i sufitów należy usunąć za pomocą szpachelki i preparatu 
nieniszczącego powłoki tynku.  

Po oczyszczeniu powierzchni, tynki należy wzmocnić powierzchniowo preparatami na 
bazie mikro-emulsji silikonowej lub żywicy polimerowej. W przypadku bardzo chłonnych i 
piaszczących podłoży produkt nanosić w kilku warstwach metodą mokre na mokre, aby zapewnić 
optymalną głębokość penetracji i wzmocnienie podłoża. Do aplikacji produktu używać narzędzi 
odpornych na działanie rozpuszczalnika, np. odpowiednich pędzli lub szczotek. Gruntowanie nie 
może spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej warstwy. Przy temperaturze 
powietrza i podłoża +20°C i wilgotności względnej 65% następną powłokę można nanosić 
najwcześniej po ok. 48 godzinach. Przed naniesieniem kolejnych powłok sprawdzić, czy obróbka 
jest możliwa. 

 
 

1.3. Naprawa ubytków w tynku 
Sprawdzić nośność istniejących powłok, a następnie usunąć luźne warstwy. Podłoże musi 

być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 
Podłoże osłabione i kredujące się, zagruntować. Rodzaj zaprawy tynkarskiej uzupełniającej dobrać 
podobne do istniejących.  Przed nałożeniem nowego tynku podłoże należy dobrze zwilżyć wodą.  

Grubość warstwy zaprawy zależy od rodzaju wybranej zaprawy. Należy zapoznać się                 
z instrukcją techniczną materiału i stosować się do zaleceń. Następne warstwy, jeżeli to konieczne, 
układamy po kilku godzinach w zależności od warunków temperatury i wilgotności oraz grubości 
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warstwy. Naprawione powierzchnie należy poddać dalszej obróbce np. zgracować, lub 
zeszlifować po czasie określonym w instrukcji produktu. 

Przy dużych grubościach wykonać zbrojenie masy w postaci wbitych w podłoże 
ocynkowanych gwoździ lub haków murowych łączonych drutem. W szczególnych przypadkach 
należy stosować konstrukcje oparte na siatce Rabitz'a. 

Przy nakładaniu wielowarstwowym należy dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i zwilżyć 
przed naniesieniem następnej. Czas sezonowania każdej warstw wynosi 1mm/1dzień. Naniesione 
warstwy zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem oraz silnym 
namoczeniem w fazie wiązania. 

Po stwardnieniu w ciągu kilku godzin zaprawę można filcować. Wykonywać w cyklu 
świeże na świeże - unikając pozostawiania śladów łączenia. Połączenia świeżego tynku ze starym 
należy wyszpachlować w celu ujednolicenia faktury tynku.  

1.4. Naprawa powierzchniowych spękań 
Do wypełnienia drobnych, rys o rozwarciu 1 – 20 mm należy użyć gotowej do użycia 

powłoki wypełniającej rysy i pęknięcia o minimalnym skurczu powierzchniowym. Podłoże musi 
być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Rysie nadać 
kształt litery V (jaskółczy ogon). Boki rysy zagruntować. Rysy wypełnić w jednym cyklu 
roboczym. Głębokie rysy wypełniać w dwóch cyklach roboczych. 

Po ok. 24 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej 
obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu. 

 
1.5. Wykonanie powłoki malarskiej 

Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą 
dyfuzyjnie farbę silikonową w kolorze nr 16023  kolor wg. wzornika StoColor System po 
wcześniejszym zagruntowaniu. Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na 
rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby powierzchnie osłaniać plandekami.  

Preparaty gruntujące nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za 
pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego.  

Farby nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch 
cyklach roboczych. 

2. RENOWACJA OKŁADZINY CERAMICZNEJ 
2.1. Czyszczenie powierzchni  

Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na to, aby w możliwie najmniejszym stopniu 
uszkodzić substancję budowli. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie 
powierzchnie, które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią 
polietylenową. Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury 
materiałów budowlanych.  

Do oczyszczania powierzchni ścian i barierek tarasu należy użyć metody czyszczenia 
hydro-dynamicznego z użyciem gorącej pary wodnej (ciśnienie max. 200 bar). Płyty ceramiczne 
należy oczyścić wstępnie metodą hydrodynamiczną z użyciem gorącej pary za pomocą agregatu 
parowego. Większe zabrudzenia, których nie uda się usunąć parą należy oczyścić preparatem do 
ceramiki i kamieni. Doczyszczenie powierzchni płyt ceramicznych i barierek pokrytych graffiti 
oraz licznych napisów prowadzić z użyciem delikatnej czyszczarki z delikatnym ścierniwem w 
mgle wodnej metodą strumieniową. 

Dłutowanie spoin między płytami okładzin wykonać na głębokość ca. 2 cm.  
Przed czyszczeniem elementów piaskowca z wtórnych przebarwień, wykonać należy wstępnie 
zabieg wzmocnienia całej powierzchni poprzez gruntowanie.  
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 Pozostałości środków czyszczących należy dokładnie spłukać, ponieważ zmniejszają 
one skuteczność hydrofobizacji. 

Przed zabiegiem hydrofobizacji cokołu należy usunąć wykwity solne z powierzchni 
okładziny. 

2.2. Usuwanie wypełnień cementowych i wykonywanie spoin 
Wypełnienia cementowe należy delikatnie odkuć, a powierzchnię wypiaskować. Spoiny 

należy wykuć do głębokości 2 cm. Prace wykonywać ręcznie tak, aby nie naruszyć struktury 
powierzchni okładzin naprawianych elementów. 

Zasadniczo należy wykonać próbne spoinowanie, które powinno wyjaśnić, czy odcień, 
wytrzymałość i przyczepność odpowiadają wymaganiom. Odcień faktycznie uzyskiwany po 
wyschnięciu i stwardnieniu zależy od warunków panujących podczas twardnienia i wybranej 
metody układania, np. spoina wygładzona na świeżo jest jaśniejsza od spoiny wygładzonej zbyt 
późno lub szorstkiej. Jeżeli wymaga się uzyskania szczególnego odcienia, także należy wykonać 
próbne spoinowanie, zanim rozpocznie się właściwe prace przy spoinowaniu. Ubytki w strefie 
spoin należy wypełnić odpowiednią zaprawą przed spoinowaniem. Spoiny należy tak przygotować, 
aby średnia głębokość wypełnienia zaprawą spoinową wynosiła co najmniej 2 cm (zależnie od 
szerokości spoiny). Po obróbce mechanicznej spoiny należy zasadniczo oczyścić z pyłu i luźnych 
cząstek. Przestrzeń dla spoiny należy oczyścić na głębokość ok. 2 cm w taki sposób, aby nie 
uszkodzić krawędzi z luźnych cząstek np. za pomocą strumienia sprężonego powietrza. Otwartą, 
oczyszczoną spoinę należy wstępnie zwilżyć. Zaprawę spoinową miesza się starannie 
doprowadzając do konsystencji miękko plastycznej/wilgotnej (czas mieszania co najmniej 1 
minuta). Pozostawić na ok. 1 minutę (czas dojrzewania), następnie dodać resztę wody, aby uzyskać 
konsystencję odpowiednią do stosowania i ponownie wymieszać. 

Zaleca się, aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo i wciskać zaprawę 
aby uzyskać zwartą strukturę. Powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać (nie "prasować") kielnią 
spoinówką. Należy zapewnić odpowiednio długie utrzymywanie w stanie wilgotnym w celu 
ochrony przed zbyt szybkim wyschnięciem. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 
2 godziny. Temperatura stosowania: Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C 
oraz w prażącym słońcu. Świeżo wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień 
przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby osłonić folią). 

 
2.3. Mocowanie obluzowanych płyt cokołowych i okładzinowych 

Do ustabilizowania odspojonych lub pękniętych płyt elewacyjnych zaleca się, wspomniane 
wcześniej kotwy mechaniczne typu HRD firmy Hilti. Otwory po wierceniach zamaskować masą 
mineralną barwioną w masie, w kolorze oczyszczonej powierzchni.  

 
2.4. Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie powierzchni preparatem biobójczym. 

Silnie przylegające owocniki należy usunąć mechanicznie lub myjką wysokociśnieniową. 
Preparaty  należy nakładać wielokrotnie pędzlem lub urządzeniem natryskowym doprowadzając do 
obumarcia grzybni (korzeni). Preparaty powinny działać na czyszczoną powierzchnię przez ok. 6 
godzin, później należy przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać - pozostawić w podłożu jako 
zapas środka biobójczego. Nie stosować, gdy obiekt ma temperaturę <+5 i >+30°C. W razie 
aplikacji metodą natryskową i podczas czyszczenia na sucho należy stosować indywidualne środki 
ochronne. Ochrona dróg oddechowych: filtr cząsteczkowy P2.  Odpowiednie rękawice ochronne. 
Stosować szczelnie zamkniętą odzież roboczą. 
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2.5. Wykonanie zabiegu odsalania 
Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska - należy dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw), 
metodą migracji do rozszerzonego środowiska. Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię 
okładziny i pozostawia do całkowitego wyschnięcia, w razie konieczności zabieg powtarzać 
kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Można zastosować alternatywną metodę okładów zakładanych 
na mokro w zasolonych miejscach z pulpy celulozowej, ligniny, czystego piasku kwarcowego, 
krzemionki koloidalnej, glinki, popiołu z łusek ryżowych, kaolinit lub bentonitu. Zaleca się okłady 
z ligniny nasączonej wodą destylowaną i pozostawione do powolnego wyschnięcia. Zabieg należy 
powtórzyć trzykrotnie. 
2.6. Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów okładziny. 

Zaleca się wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów okładzin preparatem 
krzemoorganicznym firmy Remmers, lub innym równorzędnym poprzez zabieg impregnacji 
metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej 
krystalizacji krzemionki w porach kamienia. 

Powierzchnie okładzin muszą być oczyszczone przed wzmocnieniem. Jeżeli płyty przy 
posadzce okażą się tak zwietrzałe, że czyszczenie nie może odbyć się bez dotkliwej straty 
materiału, aby uniknąć strat substancji można wykonać przed czyszczeniem wstępne wzmocnienie 
preparatem wzmacniającym. Po wyschnięciu oczyszczonego podłoża należy wykonać właściwy 
zabieg wzmocnienia. Aby można było nasączyć całą osłabioną strefę preparatem konieczne jest, 
aby wzmacniana powierzchnia była powietrznie sucha, chłonna i nie podgrzana. W momencie 
wykonywania zabiegu zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz otaczającego powietrza 
powinny mieścić się w zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla uniknięcia silnego podgrzania można 
stosować np. osłony przeciwsłoneczne. Wzmacniane powierzchnie powinny wykazywać 
zrównoważoną wilgotność. Przed wzmocnieniem, w trakcie zabiegu i po jego zakończeniu 
powierzchnie należy chronić przed słońcem, deszczem i wiatrem. 

Podstawowym warunkiem wzmocnienia jest nasączenie całej zwietrzałej strefy kamienia aż 
do zdrowego rdzenia. W tym celu preparat nanoszony jest na materiał budowlany metodą 
polewania, przez zanurzanie i/lub za pomocą kompresora. W metodzie polewania należy nasączać 
preparatem małe powierzchnie bez przerw (ewentualnie kamień po kamieniu), mokre na mokre, aż 
nanoszony preparat nie będzie już wchłaniany przez kamień. Wybór technologii nakładania zależy 
przede wszystkim od zadania, które należy wykonać. Odradza się stosowanie tzw. „szybkiej 
hydrolizy”, ponieważ wpływa ona w niekontrolowany sposób na reakcję tworzenia żelu i przez to 
na wynik wzmacniania. 

 
2.7. Nakładanie kitów uzupełniających 

 Zaleca się nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów 
zgodnie z pierwotnym kształtem z doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową 
barwioną w masie zaprawą renowacyjną do uzupełniania piaskowca.   

Ogólnym warunkiem możliwości wykonania prac z zastosowaniem zaprawy 
renowacyjnej jest nośne podłoże (o wyrównanym profilu i wytrzymałości). Można to osiągnąć 
przez obróbkę kamieniarską lub przez konserwację konsolidującą, w razie potrzeby w 
połączeniu z impregnacją. 

Należy przygotować podłoże przez oczyszczenie i wzmocnienie kamienia preparatami 
opartymi na estrach kwasu krzemowego ( pkt.2.6); 

Miejsca, na które ma być nałożona zaprawa należy obrysować liniami krzyżującymi się 
pod kątem prostym a następnie wykuć młotkiem i przecinakiem lub wyciąć kątówką. 
Uszkodzone, zniszczone przez czynniki atmosferyczne powierzchnie należy wykuć do 
zdrowego kamienia. W strefach brzegowych nie można schodzić do zera. Jedynie w przypadku 
bardzo wystających elementów budowlanych, jak gzymsy itp. powinno się zastosować 
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zbrojenie w formie gwiazdowych dybli lub prętów ze stali nierdzewnej. Zbrojenie można 
zakotwić dyblami z tworzywa sztucznego lub zagęszczoną żywicą. 

Przed nałożeniem zaprawy wymagane jest, szczególnie w przypadku głębokich 
ubytków, wykonanie jedno lub wielowarstwowego rdzenia z zaprawy podkładowej. Miejsca 
przeznaczone do wykonania prac należy przedmuchać sprężonym powietrzem, dobrze 
wstępnie zmoczyć (zaleca się zmoczyć już dzień wcześniej) i pokryć zaprawą w konsystencji 
szlamu (ok. 1 l wody na 5 kg zaprawy). Na świeżą warstwę szlamu nakłada się natychmiast 
zaprawę w konsystencji plastycznej (750 ml wody na 5 kg zaprawy), tak, aby warstwa zaprawy 
wystawała 1-2 mm powyżej otaczającego kamienia. Należy koniecznie zachować układ spoin 
okładzin. Lekko związaną zaprawę przeciera się następnie pacą pokrytą porowatą gumą a po 3-
4 godzinach (gdy ziarno wyskakuje przy przeciągnięciu cykliną) poddaje obróbce 
kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni kamienia. Doświadczenie 
pokazuje, że nigdy nie powinno się nakładać grubszych warstw zaprawy renowacyjnej (maks. 
3 cm). Nakładanie cienkich warstw w strefach brzegowych ubytków można w razie potrzeby 
ułatwić przez dodanie preparatu opóźniającego do wody zarobowej (proporcja mieszania 1:4); 
twardnienie jest przez to nieco opóźniane a wytrzymałość na odrywanie podwyższana. 

Należy nadzorować wiązanie materiału, szczególnie w ciepłych porach roku. 
Wymagane jest zwilżanie nałożonej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciągu 
pierwszych czterech dni, aby wykluczyć możliwość nadmiernego wysuszenia zaprawy. 
Sprawdzonym sposobem jest zawieszenie w naprawionych miejscach wilgotnego płótna. 
Następnie (po odczekaniu odpowiedniego czasu) można wykonać scalenie kolorystyczne. 

2.8. Hydrofobizacja 
Na powierzchnię okładziny ceramicznej wraz z elementami architektonicznymi należy 

nanieść środek impregnujący metodą polewania bezciśnieniowego aż do takiego nasycenia, żeby 
po powierzchni materiału spływała błonka płynu o długości 30 - 50 cm. Podczas polewania dysza 
powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdłuż elewacji. Po wsiąknięciu środka 
impregnującego cykl należy kilkakrotnie powtórzyć. Ciśnienie i średnicę dyszy należy tak dobrać, 
żeby nie następowało rozpylanie mgławicowe. Aby uniknąć usterek, należy wydzielone części 
elewacji impregnować bez przerwy, aż do zakończenia zabiegu. 

W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest 
niemożliwe, można pracować także pędzlem lub wałkiem. Aby uniknąć przy takiej metodzie 
pracy wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym 
narzędziem. 

Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 
godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie 
wpływa na głębokość wnikania. 

W przypadku podłoży o niewielkiej chłonności należy przemyć powierzchnię 
rozpuszczalnikiem w przeciągu pół godziny do godziny po wprowadzeniu środka 
hydrofobizującego, aby usunąć nadmiar środka, który pozostawiony na powierzchni mógłby 
spowodować połysk. Wszystkie elementy niekamienne należy podczas prac impregnacyjnych 
przykryć folią polietylenową. Podłoże musi być w stanie niebudzącym zastrzeżeń. Usterki 
budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny, wadliwe złącza, wilgoć podciągana kapilarnie i 
higroskopijnie, należy wcześniej usunąć. Należy zagwarantować, że woda i rozpuszczone w niej 
szkodliwe sole nie będą dostawały się za strefę zahydrofobizowaną. Podczas czyszczenia należy 
zwrócić uwagę na to, aby w możliwie najmniejszym stopniu uszkodzić substancję budowli. 
Pozostałości środków czyszczących należy dokładnie spłukać, ponieważ zmniejszają one 
skuteczność hydrofobizacji.  Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchłonięcie 
przez nią środka impregnującego. Zależy to od porowatości materiału budowlanego i zawartości 
wilgoci. Z tego powodu podłoże musi być suche. 
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2.9. Scalenie kolorystyczne okładziny techniką laserunkową 
W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc z zastosowaniem 

techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o 
minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura okładziny jest w pełni zachowana a 
nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor 
powinien być dobrany do koloru oczyszczanych okładzin. Farbę silikonową w odpowiednim 
kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym i nanosi pędzlem. 

3. ZABEZPIECZENIE OKŁADZIN PRZED GRAFFITI  
Do zabezpieczenia ścian przed grafitti zaleca się zastosować ogólnie znane,  

sprawdzone i skuteczne impregnaty. Zabezpieczenie wykonać do wys. 3,5 m od poziomu 
posadzki tarasu. Środek nanosić pędzlem, względnie wmasować produkt w podłoże. 

 Warunkiem optymalnej impregnacji jest prawidłowe nasączenie impregnatem ścian. 
Preparat nanosić na oczyszczone, suche i wolne od pyłów podłoże.  

Przed naniesieniem preparatu zabezpieczyć sąsiadujące elementy (okna i drzwi).  
Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: od co najmniej +10 do maks. +25°C. Środek 
impregnacyjny nanoszony jest metodą polewania nisko ciśnieniowego, przy stosowaniu dyszy 
dającej szeroki strumień, aż do takiego nasycenia, żeby po powierzchni materiału budowlanego 
spływała błonka płynu o długości 30-50 cm. Podczas polewania dyszę prowadzi się wzdłuż 
elewacji i natychmiast rozprowadza dodatkowo impregnat pędzlem angielskim lub włosianą 
szczotką.  

Cykl należy powtarzać (mokre na mokre) tak długo, aż okładzina przestanie chłonąć 
impregnat. W przypadku miejsc, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemożliwe, można 
pracować także stale nasączonym pędzlem lub wałkiem. Świeżo zaimpregnowane 
powierzchnie należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, promieniowaniem 
słonecznym i powstawaniem kondensatu. W przypadku prac na zaimpregnowanych podłożach  
przed właściwą aplikacją należy raz wmasować w podłoże.  

Graffiti usuwa się strumieniem gorącej wody o temperaturze min. 80°C pod wysokim 
ciśnieniem. Razem z graffiti usuwany jest wtedy z elewacji impregnat dlatego po oczyszczeniu 
i wyschnięciu powierzchni konieczny jest ponowny zabieg naniesienia preparatu antygrafitti. 

 
4. WKLEJENIE (tam gdzie to konieczne) NOWYCH PŁYT OKŁADZINOWYCH NA 

COKOŁY 
 Proponuje się użycie zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej.  
 Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i 

cementowego szlamu. Podłoże musi być na tyle suche, aby jego powierzchnia wchłonęła 
grunt. 

 Suchą zaprawę klejową wymieszać z wodą zgodnie z wytycznymi producenta, tak aby 
powstała jednolita masa, po czym zaprawa jest gotowa do użycia. Najlepiej miesza się 
mieszadłem do kleju. Temperatura proszku i wody powinna być zbliżona. Zaprawy nie 
należy nanosić na zbyt dużą powierzchnię, tak aby wkleić elementy kamienne przed 
wystąpieniem naskórkowania. Zaprawę klejową nanosi się gładką stroną pacy dobrze 
rozprowadzając ją po podłożu, a następnie przeciąga zębatą stroną pacy. Rozmiar pacy 
dobiera się w zależności od wielkości płytek. Płyty kamienne wciskać/”wkręcać” w 
wilgotna zaprawę, sprawdzając regularnie czy ich spodnia strona jest całkowicie pokryta 
klejem. Czas gotowości powierzchni do spoinowania zależy od stopnia chłonności płytek 
oraz temperatury otoczenia. 
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 
9.1. Ochrona środowiska  
• Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego                     

i stosować je w czasie prowadzenia robót. 
• W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  

- Udostępnione miejsca na bazy, magazyn, składowisko będą tak użytkowane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym;  

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu i możliwością powstania pożaru. 

• Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły 
i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne, 

• Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie „Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
i Rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).  

• Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę. 

9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia; 
• Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne; 
• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy 
ich wbudowaniu;  

9.3. Ochrona przeciwpożarowa  
• Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej; 
• Wykonawca będzie utrzymywał sprawny, podręczny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami;  
• Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;  
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
9.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
• Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. 
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa               i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych;  
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• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników techniczno-inżynieryjnych (identyfikatory lub 
ubrania z logo firmy) oraz opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią 
pracowników;  

• Pracownicy muszą posiadać aktualne badania do pracy na wysokości i dokument potwierdzający 
przeszkolenie w zakresie BHP. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego;  

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej; 

• Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby nieuprawnione do ich obsługi; 

• Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 
Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;  

• Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnym.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 
10.1. Jakość materiałów  
• Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia;  
• Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

• Stosowane wyroby powinny być oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się 
stosowanie wyrobów, dla których producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 
Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

• Materiały i urządzenia stosowane w obiegach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny 
osiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną; 

• Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonania elementów robót, w związku z tym Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniony bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
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• W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 
się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 
uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 
budowy, który zaleca się założyć jako dokument wewnętrzny budowy. 

• W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:  
o oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
o oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
o posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

(deklaracja zgodności). 
o Posiadającym stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881); 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 
stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych budynku, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej;  

• Wyroby niskonapięciowe, do których stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 
(dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC);  
 

10.2. Jakość urządzeń  
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; 
• Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem; 
• Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany                   

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania;  

• Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie                              
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie; 

• Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione                                  
i użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem;  

• Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  
• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,  
• obsługiwane przez wyznaczone osoby; 
 

• Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 
powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń; 

• Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
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10.3. Jakość dostaw  
• Używane będą wyłącznie elementy fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń fizycznych i wad 

prawnych; (dotyczy to kabli, płyt okładzin, elementów ścieków) 
• Materiały, elementy lub zespoły użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać postanowieniom 

zawartym dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot 
norm, muszą posiadać atesty;  

• Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, 
przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one 
zainstalowane. 

10.4. Wybór dostaw  
• Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które 

zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami;  
• Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na materiał (chyba, że na jego ryzyko), tak 

długo jak nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projektanta;  
10.5. Transport  

• Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

• Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem                             
i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym; 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów;  

• W czasie transportu oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń Wytwórców,                  
a w szczególności nie narażać w/w na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia;  

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;  

•  na czas transportu wyroby mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć; 

•  w/w materiały ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia;  
•  zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontażu (gruz, 

złom) oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach 
do placu budowy; 

• Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót. 
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10.6.  Składowanie  
• Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych bądź miejsca montażu;  
• Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, 

pomieszczenia magazynowe powinny być zamknięte, uniemożliwiające bezpośrednie 
nasłonecznienie materiałów i przewietrzane, aby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności; 

• Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;  

• W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację.  
 

10.7.  Demontaże  
Materiały uzyskane z demontaży uszkodzonych okładzin elewacyjnych należy posegregować, spisać i 
przekazać protokolarnie Zamawiającemu, gruz wywieźć na najbliższe miejsce zwałki a złom (obróbki 
blacharskie, inne) przekazać na najbliższe miejsce złomowania. 
 

11. KONTROLA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
11.1. Wymagania ogólne  

• Przy robotach należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

• Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadamiania Zamawiającego o odbiorach technicznych, technologicznych (w tym ulegających 
zakryciu), odbiorze końcowym i przekazaniu do eksploatacji części poszczególnych elementów 
wykonanych robót wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem przedstawicieli 
Zamawiającego, których obecność jest wymagana. Wszystkie formalności z tym związane 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Zamawiającego.  

• Przy odbiorze uzupełnianych tynków szczeliny między powierzchnią tynku a łatą 2 m nie mogą 
być większe niż 3 mm. 

• Proste profile ciągnione nie powinny odchylać się od linii prostej więcej niż 3 mm na łacie 
dwumetrowej. 

• Szerokość sąsiednich grzebieni w fasecie nie może różnić się od siebie więcej niż 2 mm. 
• Wypełnienie spoin powinno być zlicowane z powierzchnią okładzin z dokładnością do 1mm w głąb    

lica. 
• Połączenie okładziny kamiennej z tynkiem powinno być wykonane z użyciem taśmy 

zabezpieczającej. Taśmę należy usunąć za pomocą nożyka, aby nie uszkodzić powłoki nowo 
wykonanej farby. Linia tynku musi być równą linią bez miejscowych łuków. Dopuszczalna 
niedokładność od linii prostej wynosi 2mm. 

• Powierzchnia nowych tynków musi być zatarta w fakturze podobnej do istniejących tynków.                      
Z odległości 5 m, przy istniejącym oświetleniu nie powinno się dostrzegać różnicy.  

Uzupełnienia okładzin nie powinny różnić się fakturą i kolorystyką z powierzchnią kamienia 
oryginalnego. 
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11.2. Odbiory częściowe  
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu i stanowiąca etapową całość jak również 

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót;  
2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego; 
3. Odbiór robót częściowych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót; 
4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 

wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
5. Protokół odbioru częściowego może być podstawą do zapłaty za wykonane prace. Ilość robót 

musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru w książce obmiarów. Ilość wykonanych prac musi 
być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Suma kosztów odebranych robót nie może 
przekraczać kwoty za wykonanie prac ustalonej w Umowie. 

11.3. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 11. 

3. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.  

4. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza                         
w zakresie wykonania robót podobnych (jeśli takie wystąpią) i robót poprawkowych.                           
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót podobnych                    
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na zabytkowe cechy obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w projekcie i w dokumentach umowy; 

5. Wzór protokołu odbioru ostatecznego robót, sporządzony zostanie przez Zamawiającego. 
6. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację opisową i fotograficzną wykonanych prac konserwatorskich i napraw 
detali architektonicznych (z przed i po realizacji). 

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

 protokoły odbiorów częściowych; 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
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 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 
 rysunki (dokumentacje opisowe i fotograficzne) z przed i powykonawcze z wykonania 

robót podobnych (jeśli takie wystąpią); 
 potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; 

7. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego robót.  

8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub podobne będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót podobnych 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
12. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Dokumentację powykonawczą stanowią następujące dokumenty:  
1. Dokumentację opisową i fotograficzną wykonanych prac konserwatorskich i napraw detali 

architektonicznych (z przed i po realizacji). 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. podobne lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów częściowych; 
4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót podobnych; 
8. potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; 
9. potwierdzenie zgodności wykonania prac z dokumentacja projektową i STWiOR; 

10. protokoły z narad koordynacyjnych (potwierdzające wprowadzone i uzgodnione zmiany, 
których nie opisano w dzienniku budowy);  

11. zgody na użycie materiałów innych niż zaproponowane w projekcie; 
12. korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
13. Dokumentacja powykonawcza (opisowa, fotograficzna i rysunkowa) 

13. ODBIÓR KOŃCOWY  
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, 

jakości i wartości; 
2. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym                               
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 12 i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
końcowego. 

3. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, 
złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych organów.  
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4. 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 STWiOR.  

5. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót podobnych i robót poprawkowych.  

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót podobnych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

7. Wzór protokołu odbioru ostatecznego robót, sporządzony zostanie przez Zamawiającego. 
8. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego robót.  

9. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub podobne będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót podobnych 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru               
w tym: 
• zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych         

w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.  
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania            
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi;  

11. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót podobnych i robót 
poprawkowych;  

12. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;  
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie zabezpieczanych 

urządzeń;  
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami odbiorów 

częściowych;  
13. Z odbioru końcowego spisany zostanie protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół 
powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki 
oraz uzgodnione terminy ich usunięcia;  

14. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
elementach odbiega od jakości wymaganej lecz nie wpływa na cechy eksploatacyjne obiektu 
wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich kalkulacji i potrąceń, przyjmując, że 
wartość wykonanych robót jest niższa w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych;  
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14. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI  
1. Obiekt (taras widokowy) może być w całości przyjęty do eksploatacji (udostępniony 

zwiedzającym)) po przekazaniu ostatniego etapu robót wykonanych na obiekcie po odbiorze 
końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonaniu zaleceń;  

2. Przekazanie tarasu widokowego do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.  

15. RĘKOJMIA I GWARANCJE  
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego wykonania robót, biorąc pod uwagę warunki 

eksploatacyjne miejsca;  
2. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie 

gwarancji od swoich dostawców.  
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które 

zleci swoim podwykonawcom; 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 

wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji; 
5. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu 

z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych                               
i odszkodowania; 

6. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych                        
i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie 
robót.  

16. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI   
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym;  
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego.  
17. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.  

18. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu uporządkowany i w 

niepogorszonym stanie teren, który Zamawiający udostępnił Wykonawcy ( plac składowy, socjalno-bytowy, 
i magazynowy). 

19. NORMY I PRZEPISY  
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia 

władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane               
z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót;  
19.1.  Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
póź. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  

19.2. Rozporządzenia  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.– w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N. 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w 
sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych o stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko”.  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku.  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r.               
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
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W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora, o ile ww. będą 
miały wpływ na wykonanie zamówienia.  
 


