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B – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST ĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont elewacji budynku bramnego cmentarza komunal nego w Głubczycach dz. 
nr 866/1". 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj ą wymagania wspólne dla robót obj ętych ni żej 
wymienionymi specyfikacjami : 
 
B-06 ROBOTY PRZY KONSERWACJI I RENOWACJI WĄTKU CEGLANEGO 
B-07 ROBOTY PRZY KONSERWACJI I RENOWACJI DETALI KAM IENNYCH 

 
1.4. Okre ślenia podstawowe. 

 
Dziennik Budowy  - opatrzony piecz ęci ą Zamawiaj ącego zeszyt, z ponumerowanymi stronami słu żący 
do notowania wydarze ń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlan ego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece ń i innej technicznej korespondencji pomi ędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawc ą i Projektantem. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do kierowania robotami i do 
wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontra ktu. 

 
Kosztorys ofertowy  - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 

 
Ksi ęga obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z pon umerowanymi stronami 
słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiarów wykonanych robót w formie wylicze ń, szkiców i 
ew. dodatkowych zał ączników. Wpisy w ksi ędze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą 
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiaj ącego. 

 
Polecenia Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Ins pektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót i innych spraw zwi ązanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki  - cz ęść Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizac j ę, charakterystyk ę, i 
wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z Dokumentacj ą 
Projektow ą, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekt ora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
Zmawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych przeka że Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym i i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
Dokumentacj ę Projektow ą i ST. 

 
1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

 
1.5.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót budowlanych polegaj ących 
na remoncie pomieszcze ń przedszkola w miejscowo ści Głubczyce Sady gm. Głubczyce. 
1.5.4.  Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywa ć teren budowy do czasu ko ńcowego lub cz ęściowego odbioru 
Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego eleme nty były w 
zadawalaj ącym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzym anie terenu budowy lub jego otoczenia 
w zadawalaj ącym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi nien rozpocz ąć roboty 
utrzymaniowe nie pó źniej ni ż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwny m razie 
Inspektor nadzoru mo że natychmiast zatrzyma ć roboty.  
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.6.1 Inspektor nadzoru. 
 



 

 

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót 
będą oparte na os ądzie in żynierskim. Inspektor uwzgl ędni wszystkie fakty zwi ązane z rozwa żaną 
kwesti ą, rozrzuty normalnie wyst ępuj ące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanyc h, 
doświadczenia z przeszło ści wyniki bada ń naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa żaną 
kwesti ę, wł ączaj ąc wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
Specyfikacji, a tak że normy i wytyczne pa ństwowe. 
 
2. Inspektor nadzoru jest upowa żniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszy stkich 
materiałów dostarczonych na budow ę lub na niej produkowanych, wł ączaj ąc przygotowanie i 
produkcj ę materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te  materiały i roboty, które nie 
spełniaj ą wymaga ń jako ściowych okre ślonych w projekcie i Specyfikacji. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe s ą opracowane w oparciu o Dokumentacj ę projektow ą. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiaj ącego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny  by ć wprowadzone na pi śmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentac ji Projektowej powinny by ć wprowadzone 
przez Zamawiaj ącego po uzgodnieniu z Projektantem . 

 
1.6.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokument y przekazane przez Zamawiaj ącego Wykonawcy 
stanowi ą cz ęść Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokume ntacji. 
W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje nast ępuj ąca 
kolejno ść ich wa żności: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Specyfikacje Techniczne, 
 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmia n lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone m ateriały b ędą zgodne z Dokumentacj ą 
Projektow ą i ST. 
 
Dane okre ślone w Dokumentacji Projektowej i w ST b ędą uwa żane za warto ści docelowe, od których 
dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz ą by ć jednorodne i wykazywa ć blisk ą zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s ą w pełni zgodne z Dokumentacj ą Projektow ą lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zast ąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiaj ący przeka że Wykonawcy Teren Budowy - poszczególne pomieszczen ia lub cał ą 
kondygnacj ę zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem  prac.  
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdz enia przez Zamawiaj ącego ko ńcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie u trzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub 
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własn y koszt.  
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie  Budowy 
Wykonawca ma obowi ązek wykona ć lub dostarczy ć tak że zapewni ć obsług ę wszystkich urz ądze ń 
zabezpieczaj ących.  
 
1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zako ńczenia kontraktu .  
2. Odpowiedzialno ść za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy .  
3. Do Dziennika Budowy wpisuje si ę :  
 

• dat ę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiaj ącego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
• dat ę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót, 
• daty zarz ądzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• daty cz ęściowych odbiorów, 
• wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



 

 

• wnioski i zalecenia projektanta, 
• zgłoszenia zako ńczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

4. Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinn y by ć 
przedło żone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si ę.  
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wyko nawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska .  
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspe ktora nadzoru do ustosunkowania si ę.  
 
1.7.4. Ksi ęga obmiaru. 
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si ę w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksi ęgi 
obmiarów. 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji 

 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz Dziennika Budowy i Ksi ęgi Obmiarów nast ępuj ące 
dokumenty : 
• pozwolenie na realizacj ę budowy 
• protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
• protokóły odbioru robót. 
 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny by ć przechowywane przez Wykonawc ę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . 
2. Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spow odować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
3. Zagini ęcie Dziennika Budowy, zwi ązane z celowym ukryciem dowodów mówi ących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagro żenia życia lub mienia powinno spowodowa ć natychmiastowe 
powiadomienie wła ściwych organów .  

 
1.8. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść wobec prawa. 

 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowi ązek zna ć wszystkie ustawy i zarz ądzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposó b s ą zwi ązane z realizacj ą robót lub mog ą 
wpłyn ąć na sposób przeprowadzenia robót .  
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przes trzega ć i stosowa ć wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 
1.8.2. Ochrona własno ści publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowi ązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  własno ści 
publicznej oraz prawnej .  
2. Jeśli w zwi ązku z zaniedbaniem, niewła ściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działa ń ze strony Wykonawcy nast ąpi uszkodzenie lub zniszczenie własno ści publicznej lub 
prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtw orzy uszkodzon ą własno ść 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własno ści powinien by ć nie gorszy ni ż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

 
1.8.5. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przest rzega ć wszystkich przepisów dotycz ących 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, sz kodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewni ć wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy  oraz dla zapewnienia bezpiecze ństwa 
publicznego . 

 
2 MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
1. Źródła uzyskania materiałów powinny by ć wybrane przez Wykonawc ę z wyprzedzeniem, przed 
rozpocz ęciem robót . 

 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom . 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z terenu budowy, 
będą zło żone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u życie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów  zostanie przewarto ściowany przez 
Inspektora. 



 

 

Każdy rodzaj robót, w których znajduj ą si ę nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i nie zapłaceniem . 

 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały zachowały swoj ą jako ść i przydatno ść do 
robót. Powinny by ć dost ępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów b ędą po zako ńczeniu robót odprowadzone przez 
wykonawc ę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany pr zez Inspektora nadzoru. 

 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj ą możliwo ść wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powia domi Inspektora i Projektanta o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u życiem materiałów zamiennych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie mo że by ć pó źniej zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru i Projektanta. Nie dopuszcza si ę zastosowania materiałów o parametrach gorszych od 
podanych w projekcie.  

 
3. SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót . Sprz ęt u żywany do robót powinien by ć 
zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów zawartych w ST . W 
przypadku braku ustale ń sprz ęt powinien by ć zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
1.Wszystkie materiały powinny by ć transportowane w sposób zapewniaj ący zachowanie ich jako ści 
i przydatno ści do robót. 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny s pełnia ć wymagania dotycz ące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obc i ążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca b ędzie usuwał na bie żąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ic h zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca u żyje sprz ęt gwarantuj ący wysok ą 
jako ść robót.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez 
Inspektora nadzoru .  
3. Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wyznaczaniu robót zostan ą, 
je śli wymaga ć tego b ędzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt.  
4. Inspektor nadzoru b ędzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi ązanych z jako ści ą 
robót, ocen ą jako ści materiałów i post ępem robót a ponadto we wszystkich sprawach zwi ązanych z 
interpretacj ą Dokumentacji i ST oraz dotycz ących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 
przez Wykonawc ę.  
5. Inspektor nadzoru b ędzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bez stronny.  
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
tak że w normach i wytycznych.  
7. Inspektor nadzoru jest upowa żniony do kontroli wszystkich robót i kontroli mater iałów 
dostarczanych na budow ę lub na niej produkowanych.  
In żynier powiadomi Wykonawc ę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiał y i roboty, 
które nie spełniaj ą wymaga ń jako ściowych okre ślonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Polecenia Inspektora nadzoru b ędą wykonywane nie pó źniej ni ż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc ę pod gro źbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami D okumentacji Projektowej i ST a 
zaistniała wadliwo ść tych robót spowodowana została robotami wykonanymi  poprzednio przez 
innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób post ępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminowa ć ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zle cone przez 
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiaj ącego. 

 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynno ści podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegól nych pozycji 
przedmiarowych wskazuj ą kody pozycji przedmiaru. 
 
 
 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi ągnąć 
zało żoną jako ść robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ść 
materiałów. Wykonawca b ędzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów ora z robót z 
cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST . 
 
6.2 Badania. 
Badania powinny by ć przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy normy nie 
obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony je st do dokonania 
kontroli i zapewniona mu b ędzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfi kacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawc ę b ędzie oceniał zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. 
 
6.3  Atesty. 
1. Przed wykonaniem bada ń jako ści materiałów przez Wykonawc ę, Inspektor nadzoru mo że dopu ści ć 
do u życia materiały posiadaj ące atest stwierdzaj ący ich pełn ą zgodno ść z warunkami kontraktu. 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty s ą wymagane przez warunki kontraktu ka żda partia 
dostarczona do robót powinna posiada ć atest okre ślaj ący w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b ędzie okre ślał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostka ch ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do ksi ęgi obmiaru. Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie w ilo ściach podanych w ślepym 
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęści ą wymagan ą do celu miesi ęcznej płatno ści 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę 
i Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót okre ślone w metrach b ędą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie 
inne materiały b ędą mierzone w jednostkach okre ślonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary b ędą przeprowadzone przed ko ńcowym odbiorem robót, a tak że w przypadku wyst ępowania 
dłu ższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mog ą by ć doł ączone w formie oddzielnego zał ącznika 
do ksi ęgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Insp ektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów robót. 
W zale żności od ustale ń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru, 
dokonywanym przez 
In żyniera przy udziale Wykonawcy : 
a/ odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b/ odbiorowi cz ęściowemu, 
c/ odbiorowi ko ńcowemu, 
8.2  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jako ści 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realiz acji ulegn ą zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia odchyle ń od przyj ętych wymaga ń i innych wcze śniejszych ustale ń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ące zmian i 
korekt. W wyj ątkowych przypadkach podejmuje decyzj ę dokonania potr ąceń. 
Przy ocenie odchyle ń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inspektor 
nadzoru uwzgl ędnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotycz ących danej cz ęści robót. 

 
8.3  Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót wraz z ustaleniem 
nale żnego wynagrodzenia. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 



 

 

8.4 Odbiór ko ńcowy robót. 
Odbiór ko ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona nia robót w odniesieniu do ich 
ilo ści, jako ści i warto ści. Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ko ńcowego 
powinna by ć stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ko ńcowy robót nast ąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz ąc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako ńczenia robót i kompletno ści oraz prawidłowo ści 
operatu kolaudacyjnego. Odbioru ko ńcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawi aj ącego 
w obecno ści Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na 
podstawie przedło żonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści 
wykonania robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. W toku odbioru ko ńcowego robót komisja zapozna 
si ę z realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzup ełniaj ących i robót poprawkowych. We 
wszystkich sprawach nie obj ętych ST b ędą obowi ązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano- monta żowych Tom I". 
 
8.5 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ńcowego robót jest protokół odbioru ko ńcowego 
robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Do odbioru ko ńcowego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć nast ępuj ące dokumenty : 
• - dokumentacj ę projektow ą z naniesionymi zmianami[POWYKONAWCZ Ą], 
• - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza p rzy odbiorze robót  zanikaj ących i 
ulegaj ących zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalec eń, 
• - dzienniki budowy i ksi ęgi obmiaru, 
• - atesty jako ściowe wbudowanych materiałów, 
• - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą 
gotowe do odbioru ko ńcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ko ńcowego robót. Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub 
uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
 
Cena jednostkowa pozycji b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie czynno ści, wymagania i badania 
składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. Cena jednostkowa b ędzie obejmowa ć : 
• robocizn ę bezpo średni ą, 
• warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• warto ść pracy sprz ętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie spr zętu na plac budowy i 
z powrotem, monta ż i demonta ż na stanowisku pracy,/ 
• koszty po średnie, w skład których wchodz ą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz ądzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowy ch itp./, koszty dotycz ące oznakowania 
robót, wydatki dotycz ące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzie r żawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotycz ące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz ądu 
przedsi ębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawcze j dokumentacji geodezyjno 
kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji pow ykonawczej 
 

• zysk kalkulacyjny zawieraj ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wyda tków mog ących 
wyst ąpi ć w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym , 
• podatki obliczane zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc ę za dan ą pozycj ę w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza mo żliwo ść żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj ętych t ą 
pozycj ą kosztorysow ą za wyj ątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu. Do  stawek 
jednostkowych nie nale ży dolicza ć podatku VAT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. W S T Ę P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące: 
– „ REMONTU ELEWACJI BUDYNKU BRAMNEGO” dotycz ący: 
- �wątku kamiennego; 
- �wątku ceglanego , 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST : 
 
a. Renowacji w ątku ceglanego obejmuj ącej: 
- czyszczenie cegieł; 
- usuni ęcie czyszczenie skruszałej i zagrzybionej zaprawy i  wtórnych zapraw cementowych; 
- odgrzybienie i ewentualne odsolenie; 
- uzupełnienie ubytków, wi ększe ubytki cegł ą z rozbiórki i kształtek rekonstruowanych na wzór 
istniej ących, mniejsze zapraw ą rekonstrukcyjn ą; 
- uzupełnienie spoin 
- scalenie kolorystyczne; 
- gruntowanie i hydrofobizacja; 
 
b. Renowacji kamieniarki obejmuj ącej : 
- wst ępne oczyszczenie powierzchni 
- ewentualne usuni ęcie z powierzchni kamienia starych nierozpuszczalny ch powłok ; 
- wzmocnienie powierzchni kamienia; 
- uzupełnienie ubytków; 
- wypełnienie starych wykruszonych poł ącze ń kamieni; 
- scalenie kolorystyczne kitów (patynowanie) 
- klejenie i przytwierdzanie rozlu źnionych i oberwanych elementów kamiennych 
- hydrofobizacja powierzchniowa kamienia; 
 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacj ą 
projektow ą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przys t ąpieniem do wykonania robót 
nale ży sporz ądzi ć plan „BIOZ” 
1.6. Dokumentacja 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc ę w trakcie budowy musi by ć zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatko wo a wykonawca dostarcza ć b ędzie 
nast ępuj ące informacje: 
1.6.1. Świadectwa jako ści dotycz ące wbudowywanych materiałów przedstawione przez pro ducenta 
wyszczególnione w dalszej cz ęści opracowania. 
1.6.2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez pro ducentów, wyszczególnione w dalszej cz ęści 
opracowania. 
Wykonawca zobowi ązany jest do wykonania pełnej dokumentacji konserwa torskiej z prowadzonych 
prac. 
 
2. M A T E R I A Ł Y 
2.1. Renowacja w ątku ceglanego 
W celu uzyskania zało żonego efektu nale ży wykona ć: 

- zarusztowanie elewacji, kolejno w miar ę post ępu prac  
- ocena stabilno ści nakryw, decyzja o ewentualne rozbiórce elementów  niestabilnych[do 

ponownego zabudowania] 
- wst ępne czyszczenie szczotkami mi ękkimi z kurzu i lu źnego brudu 
- usuni ęcie wszystkich przerostów biologicznych,  wykona ć oczyszczenie i odka żenie przy 

użyciu środka grzybo i glonobójczego np. SSB ALGEN UND MOOS VERNICHTER  
- mycie cało ści wod ą pod ci śnieniem[alternatywnie przy u życiu przegrzanej pary wodnej], 

r ęcznie doczyszczanie przy u życiu twardych szczotek z włosia naturalnego[w razie  
konieczno ści], przy szczególnie opornych zanieczyszczeniach m ożna zastosowa ć gotowe 
pasty czyszcz ące np. Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers [pasta oparta na fluorku 
amonowym] nast ępnie zmy ć du żą ilo ści ą wody pod ci śnieniem – zabrania si ę stosowania 
piaskowania obiekt wykonany z cegły licowej, cz ęściowo zachowanej, któr ą nale ży podda ć 
konserwacji 

- mechaniczne usuni ęcie niestabilnych i zwietrzałych fug cementowo –wap iennych do 
maksymalne gł. 2 cm 

- przemurowanie korony murów[je żeli zachodzi taka potrzeba] z cegły pozyskanej z 
rozbiórki na zaprawie Tubag Restaurierungsmortel – ubytki cegły i kształtek uzupełni ć 
elementami wykonanymi na wzór oryginałów z doborem wybarwienia[np. z Cegielni 
Hoffmanowskiej] 



 

 

- uzupełnienie ubytków w cegle: wi ększe, zniszczone licówki nale ży delikatnie przeku ć i 
wstawi ć element licowy nowy dopasowany do reszty[zwłaszcza  przy cegłach 
rozwarstwionych], mniejsze ubytki w dobrze zachowan ej cegle nale ży uzupełni ć przy 
użyciu zaprawy do naprawy ceramiki np. Tubag NSR 0,4 Natur-, Sandstein Und 
Restauriermortel wybarwian ą ka żdorazowo do danej partii muru, po zako ńczeniu uzupełnie ń 
wykona ć fakturowanie elementów wstawianych w celu dopasowa nia do cz ęści oryginalnych 

- fugowanie wykona ć przy zastosowaniu zaprawy o wysokiej odporno ści na działanie wody i 
mrozu Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel, fuga profil owana, gotycka pogr ążona na ścianach 
oraz wypukła na górnej powierzchni nakryw, 

- pokrycie z p ędzla lub natryskiem elewacji preparatem hydrofobowy m o równoczesnym 
działaniu wzmacniaj ącym licówki cegieł np. StoPrim Micro powtórzy ć dwa do trzech 
razy[kolejne warstwy po odeschni ęciu poprzedniej] do nasycenia materiału 

 
W przypadku konieczno ści zastosowania cegły nieoryginalnej, nowej, nale ży j ą dobra ć pod k ątem 
rozmiaru, sposobu obróbki i koloru. Minimalna wymag ana klasa to 150. Je żeli b ędzie konieczno ść 
zastosowania wi ększej ilo ści materiału nowego do przemurowania, nale ży go przemiesza ć z 
cegłami z rozbiórki celem ujednolicenia ewentualneg o efektu nierównomiernego patynowania i 
starzenia si ę materiału – nie mo że wyst ąpi ć efekt widocznej linii odci ęcia wykonanej naprawy. 
Zachować jak najwi ększ ą ilo ść oryginalnej cegły licowej, nie uzupełnia ć szkliwienia jedynie 
zakonserwowa ć. 
 
2.1.1. Wyroby ceramiczne. 
Cegła rozbiórkowa pełna, dopuszcza si ę stosowanie cegły r ęcznie formowanej o wymiarach 
zgodnych z istniej ącym wątkiem ceglanym i kształtem elementów wie ńcz ących. 
 
2.3. Renowacja kamieniarki 
- wst ępne wzmocnienie, nale ży wst ępnie wzmocni ć najbardziej osłabione partie elementów 
wykonanych z piaskowca hydrofilnym preparatem krzem oorganicznym /OH/ preparat dobieramy w 
zale żności od rodzaju piaskowca, jego porowato ści i stopnia zniszczenia: np.Funcosil 
Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger 500. -  produkty firmy Remmers. 
 
- Demonta ż elementów wymagaj ących prac w warunkach pracowni, przed przyst ąpieniem do demonta żu 
nale ży przeprowadzi ć inwentaryzacje fotograficzn ą i dokładnie oznaczy ć wszystkie elementy oraz 
ich poł ączenia. Zdemontowane elementy nale ży zabezpieczy ć na placu budowy lub niezwłocznie 
przewie źć do pracowni – decyzj ę  
 
- Oczyszczenie powierzchni kamiennych elementów z z abrudze ń i nawarstwie ń przy zastosowaniu 
przegrzanej pary wodnej, wspomaganej w razie potrze by preparatami chemicznymi dobranymi w 
zale żności od rodzaju kamienia: tu - dla piaskowca o lepisz czu krzemionkowym mo żna zastosowa ć 
HF o bardzo niskim st ężeniu lub gotowe pasty na bazie kwa śnych fluorków. Miejsca grubych 
nawarstwie ń nale ży doczy ści ć mechanicznie z u życiem mikropiaskarki, skalpeli, papierów i 
kamieni ściernych lub metod ą strumieniow ą z udziałem dolomitowego kruszywa podawanego po 
ci śnieniem z pistoletu w mgławicy wodnej. 
 
- likwidacja zanieczyszcze ń organicznych wyst ępuj ących na elementach kamiennych preparatami 
grzybobójczym i glonobójczymi. W tym celu zastosowa ć produkty o potwierdzonej skuteczno ści np. 
Lichenicida - Bresciani, Allgott firmy Altax, lub p orównywalne firm Remmers, Keim, Caparol. 
 
W przypadku wgł ębnych przebarwie ń martwic biologicznych mo żna zastosowa ć do usuni ęcia lub 
rozja śnienia rozpuszczalnika organicznego – dwumetyloform amidu. 
 
- po odczyszczeniu powierzchni nale ży usun ąć wszystkie nieprawidłowo wykonane kity i 
uzupełnienia. Opracowa ć mechanicznie przy pomocy dłut, skalpeli, no ży. Powierzchnie przełamów 
odczy ści ć szczotkami, r ęcznie bez u życia maszyn rotacyjnych. . 
 
W przypadku odsłoni ęcia materiału o powierzchni zdezintegrowanej, nale ży j ą wzmocni ć zgodnie z 
opisan ą technologi ą wst ępnego wzmocnienia 
- klejenie lu źnych fragmentów wykona ć żywic ą epoksydow ą lub modyfikowana żywic ą poliestrow ą 
np. firm Akemi czy Addiment. Fragmenty kamienia prz ygotowane do klejenia musz ą mie ć spójne i 
suche. Do dalszych prac mo żna przyst ąpi ć dopiero po całkowitym utwardzeniu kleju – zgodnie z 
technologia okre ślon ą przez producenta. 
Większe fragmenty nale ży zbroi ć stalowymi ankrami[stal austeniczna Helifix].  
 
- wypełnianie p ękni ęć i szczelin - p ękni ęcia w piaskowcach wypełni ć upłynnion ą zapraw ą na 
bazie wapna homogenizowanego lub wypełni ć emulsj ą żywicy epoksydowej z utwardzaczem np. 
Viscacid-Epoxi-Injekionshartz 100, firmy Remmers. 
 
- odsalanie – po pracach oczyszczaj ących nale ży wykona ć próby zasolenia elementów kamiennych, 
je żeli wyka żą obecno ść soli nale ży przyst ąpi ć do ich odsolenia. Przy zastosowaniu okładów 
(kompresów) wykorzystuj ąc metod ę wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. 
Kompresy mog ą doprowadzi ć do wybarwienia na powierzchni kamienia rdzawych pr zebarwie ń.  



 

 

W razie pozostania żelazistych przebarwie ń nale ży wykona ć próby z zastosowaniem preparatów 
chemicznych kompleksuj ących jony żelaza. 
Zastosowa ć kompresy sprawdzonych producentów np. Remmers Func osil Entsalzungskompresse  - 2 do 
3 powtórze ń. 
 
- kolejnym krokiem powinna by ć impregnacja strukturalna osłabionego kamienia,  za stosowa ć 
hydrofilne preparaty wzmacniaj ące, dobierane indywidualnie do odkrytego stanu kami enia np. 
Funcosil Steinfestiger 300 lub 500. - produkty firm y Remmers ewent. porównywalne produkty 
innych uznanych firm. 
 
- uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja brakuj ących elementów rze źbiarskich wykona ć w sztucznym 
kamieniu, ewentualnie zastosowa ć gotowe mineralne zaprawy do uzupełniania piaskowcó w np. 
Funcosil Restauriermortel Remmers. Wi ększe ubytki nale ży uzbroi ć pr ętami i klamrami ze stali 
nierdzewnej. 
 
- scalenie kolorystyczne uzupełnie ń - lokalnie w obr ębie jednego elementu kamieniarki 
reperowanej - przy pomocy farb laserunkowych Funcos il Historie Lasur firmy Remmers lub 
laserunkowych farb krzemianowych firmy Keim.  
 
- hydrofobizacja powierzchni wszystkich elementów w ykonanych przy u życiu prep. Funcosil SNL 
Remmers - poprzez nanoszenie preparatu w celu dokła dnego zaimpregnowania powierzchni kamienia 
i spoin, a ż do całkowitego wysycenia kamienia. 
Zabieg ten uodporni uzupełniony w ątek na niszcz ące działanie wody. Do zabiegu hydrofobizacji 
zastosowa ć preparat krzemoorganiczny, siloksanowy np. Funcosi l SNL firmy Remmers lub 
odpowiedniki innych firm produkuj ących materiały konserwatorskie - STO, Keim czy Scho mburg. 
Zastosowanie preparatu modyfikowanego substancjami glono - i grzybobójczymi zabezpieczy 
elewacje przed porastaniem. Po impregnacji powierzc hnie oddychaj ą a jednocze śnie s ą odporne na 
zamakanie i zabrudzenia, preparat nie zmienia wygl ądu powierzchni nasycanych materiałów. 
 
3. S P R Z Ę T 
Rodzaje sprz ętu u żywanego do robót omówionych w niniejszej specyfikac ji pozostawia si ę do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarz ądzaj ącym realizacj ą umowy. Jakikolwiek sprz ęt, 
maszyny lub narz ędzia nie gwarantuj ące zachowania wymaga ń jako ściowych robót i przepisów BIOZ 
zostan ą przez zarz ądzaj ącego realizacj ą umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. T R A N S P O R T 
Materiały mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu o wła ściwie dobranej ładowno ści. 
Materiały nale ży układa ć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i 
zabezpieczy ć przed mo żliwo ści ą przesuwania si ę podczas transportu. Wykonawca jest zobowi ązany 
do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść robót i 
wła ściwo ści przewo żonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musz ą spełnia ć wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. W Y K O N A N I E R O B Ó T 
5.1. Rusztowania 
Wykonawca zobowi ązany jest wykona ć i u żytkowa ć rusztowania zgodnie z obowi ązuj ącymi normami i 
przepisami BIOZ. W trakcie realizacji robót wykonaw ca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezb ędne, tymczasowe zabezpieczenia placu budowy i robót , takie jak np.: bariery, 
ogrodzenia, daszki zabezpieczaj ące wej ścia do budynku, siatki zabezpieczaj ące itp. żeby 
zapewni ć bezpiecze ństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
5.2. Renowacja w ątku ceglanego 
Wykonanie renowacji w ątku ceglanego zgodne z zał ączonymi kartami technicznymi u żywanych 
produktów. 
5.3. Renowacja kamieniarki 
Wykonanie renowacji kamieniarki zgodne z zał ączonymi kartami technicznymi u żywanych produktów. 
 
6. K O N T R O L A J A K O Ś C I 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Kontrola 
jako ści robót polega na sprawdzeniu : 
- zgodno ści wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych z  wymaganiami zawartymi w kartach 
technicznych produktów, projekcie, stosownych norma ch i aprobatach technicznych oraz 
niniejszej specyfikacji. 
- zgodno ść wykonania robót z obowi ązuj ącymi normami i warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót wyko ńczeniowych, oraz zasadami współczesnej sztuki budow lanej, dokładno ść i 
staranno ść wykonania robót wyko ńczeniowych, 
6.1. Renowacja w ątku ceglanego 
Kontrola jako ści renowacji w ątku ceglanego zgodne z zał ączonymi kartami technicznymi u żywanych 
produktów. 
6.2. Renowacja kamieniarki 
Kontrola jako ści renowacji kamieniarki zgodne z zał ączonymi kartami technicznymi u żywanych 
produktów. 
 



 

 

7. O B M I A R  R O B Ó T 
Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 
Roboty na ścianach i murach: Jednostk ą obmiarow ą robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ści. 
Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. O D B I Ó R R O B Ó T 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczne j „Wymagania 
ogólne”. Roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących. 
8.1. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór ko ńcowy odbywa si ę po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zako ńczenia konkretnej roboty (np. robót betonowych) i s pełnieniu innych warunków dotycz ących 
tych robót zawartych w umowie. 
8.2. Renowacja w ątku ceglanego 
Odbiór renowacji w ątku ceglanego zgodne z zał ączonymi kartami technicznymi u Ŝywanych 
produktów. 
8.3. Renowacja kamieniarki 
Odbiór renowacji kamieniarki zgodne z zał ączonymi kartami technicznymi u Ŝywanych produktów. 
 
9. P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I 
Płaci si ę za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru. 
Mierzone w jednostkach miary podane w punkcie 7 nin iejszej specyfikacji technicznej . 
Podstaw ą płatno ści s ą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawc ę przedmiarze robót, a zakres czynno ści obj ętych cen ą okre ślony jest w opisie. 
Ceny jednostkowe obejmuj ą: 
- dostarczenie niezb ędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, w tym  robót rozbiórkowych, robót 
zabezpieczaj ących, 
- wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi ro botami im towarzysz ącymi, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni ęcie pozostałych resztek budowlanych z placu budowy,  
Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
Dopuszcza si ę stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu t akich samych lub lepszych 
parametrów technicznych i jako ściowych zamiennika w stosunku do materiału przyj ętego w 
projekcie i SST. Zamiana nast ępuje na wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnem u 
zatwierdzeniu przez Inwestora i autorów projektu. M ateriały niezgodne z PT i SST, na które nie 
została wydana zgoda Wykonawca b ędzie zobowi ązany usun ąć z budowy na własny koszt.  
 
Opisane w projekcie i SST urz ądzenia i materiały s ą jedynie przykładowe i maj ą na celu 
okre ślenie wymaganego przez Inwestora i Projektantów sta ndardu wykonania zadania.  
 
 
 


