
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ     Wierzchosławice , dnia 16 czerwca 2015 r 

MUZEUM WINCENTEGO WITOSA  

W WIERZCHOSŁAWICACH  

33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 

 

 

Znak sprawy:1/2015                
 

 
 

 
 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na roboty budowlane pn.    
 
 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU 

RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA"  

 

 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy). Zamówienie jest 

finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w celu prawidłowego przygotowania oferty. 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH,  
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698   
  tel.14 6797040 

adres strony internetowej: www.tpmw.pl 
e-mail: towarzystwo@onet.eu  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655  
ze zmianami). 

2.2. Zamówienie to jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia:  

roboty budowlane dla zadania „REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU 
ZABYTKOWEGO   "DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA" „ 

w tym:  1.1 ŚCIANY ZEWNĄTRZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU 
  1.2 ŚCIANY WEWNĄTRZE BUDYNKU 
  1.3 POSADZKI  Z DESEK, 
  1.4 POSADZKA Z POLEPY, 
  1.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA (DW1, DW2, DW3) 
  1.6 KOMINY - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU     
  1.7 REMONT PIECÓW      
  1.8 STROP - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU    
  1.9 BELKI STROPOWE (na odcinkach wewnątrz budynku) 
 
3.2.      Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 

- 45454100-5 Odnawianie. 
- 45453100-8 Roboty renowacyjne. 
- 45422000-1 Roboty ciesielskie.  
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
- 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze ze specyfikacjami – załączniki nr 8 i 9. 
 
Uwaga:   Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w miejscu budowy oraz zapoznanie się z  
dokumentacją projektową. 
 

3.4. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 36 - miesięcznego okresu gwarancji,  lecz 
okres ten nie może być  dłuższy niż 60 miesięcy, liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu  końcowego 
odbioru robót. 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ UMOWIE RAMOWEJ 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. PODWYKONAWCY 

 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części  zamówienia przez podwykonawców. 
Wykonawca winien w ofercie zawrzeć informację o zamiarze zlecania części prac podwykonawcom, w przeciwnym wypadku 
Zamawiający uzna że zamierza on samodzielnie zrealizować zamówienie. 
 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
(art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7) 

 Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 

7. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA  
OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH. 
7.1.  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
7.2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert wariantowych. 
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8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:     

 Zamówienie należy wykonać w terminie do 16.11.2015 r 
10. OPIS WARUNKIÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

10.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 
  Ustawy P.Z.P. tj.: 

 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 
 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do 

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
a) Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego  

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co  
najmniej 1 zadanie  odpowiadające swoim rodzajem   robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia. 

b) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem 
i kwalifikacjami, a co najmniej jedna osoba – kierownik budowy - powinien  posiadać odpowiednie 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 

c) Wykonawca musi posiadać techniczną zdolność do realizacji zamówienia. 
 

3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

 
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

Każdy z wyżej wymienionych warunków będzie oceniany przez Zamawiającego zgodnie z 
formułą „spełnia” / „nie spełnia”. Podstawą oceny będą informacje, oświadczenia i dokumenty dołączone przez 
Wykonawcę do oferty a potwierdzające spełnienie w/w warunków. 

 
10.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego składają następujące dokumenty, 

informacje, oświadczenia: 
 

1) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem 

szczegółowym. 

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 
  ustawy p.z.p.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 

3) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
  p.z.p.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

4) Oświadczenie o posiadaniu  potencjału  technicznego, potrzebnego do realizacji zamówienia, wg wzoru 

stanowiącego załącznik  nr 4 do SIWZ. 
 

  5) Informację o potencjale kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Formularz (wzór) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Do informacji winny być dołączone kopie 

uprawnień kierownika do kierowania robotami budowlanymi. 

 
 6) Informację o doświadczeniu  zawodowym Wykonawcy – Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest 
krótszy - w tym okresie - wg załącznika nr 6   do SIWZ. 

 
  Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające – referencje lub inne dokumenty potwierdzające że 

wymienione w informacji  roboty  zostały wykonane należycie. 
 

 8)       Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 

Do oferty należy załączyć również: 

9) Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, jeżeli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie 
wynika z odpisu z właściwego rejestru. 
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10) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert. 

 
11) Oświadczenie o niezaleganiu z opłatą obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków. 
 
12) Pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych wykonawców jeżeli wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W w/w przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego. 

 Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

13) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium. 

14) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o 
których mowa w p. 10.2.10, składa dokument lub dokumenty, albo oświadczenia, wystawione w kraju w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie zalega z opłatami podatków, ubezpieczeń społecznych, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
15) Dokumenty o których mowa w p.10.2.14a-c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert. 
16) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania nie wydaje się 

dokumentów o których mowa w p. 10.2.14a-c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy. 

17) Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 
18) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 
 

11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I  WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 
11.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w 

ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38). 
11.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. 
Oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefonu, faksu lub  drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

11.3. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Janusz Skicki, Jan Radoń– Koordynator 

telefon: 14 679 70 40,   mail: janusz.skicki@op.pl, radon@is.net.pl 
 
od poniedziałku do piątku,  w godzinach 7.30 - 15.30 

    

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 

12.1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez  okres: 30 dni 
12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, t.j. 1 lipca 2015 r.. Dzień ten jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,  
nie dłuższy jednak niż 60 dni   

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Przed terminem składania ofert wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy 
złotych) , w następujących formach: 

-  pieniądzu, 
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,  z tym , że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
-  gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

mailto:janusz.skicki@op.pl
mailto:radon@is.net.pl
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42 poz. 275 z póź. zm.). 

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr 
791540120320001427039560002. w banku ochrony środowiska 

 
Na przelewie musi być dopisek: „REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU RODZINNEGO 
WINCENTEGO WITOSA"  
Do oferty należy załączyć oświadczenie o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium. Za termin wniesienia 
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 
3. Oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach innych niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć w 
osobnej kopercie wraz ze składaną ofertą, a kserokopię tych dokumentów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, załączyć do oferty. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

w sytuacji określonej art. 46 ust 4a ustawy PZP. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

14.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie.  

14.2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku 
postępowania. 

14.3. Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną ofertę (wraz z załącznikami) była ponumerowana kolejnymi 
numerami, podpisana lub parafowana, a oferta trwale spięta. 

14.4. Oferta , w tym wszystkie załączniki i inne elementy muszą  być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie  
 z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

 Jeżeli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii  
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

14.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę.  

14.6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, oświadczenia, i informacje wymienione w pkt. 10.2 niniejszej SIWZ.  
 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

14.7. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej  kopercie zawierającej następujący opis: 

 a)  nazwa i adres  Wykonawcy  
 

  b) nazwa i adres Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa 
       w Wierzchosławicach 
                                                                                               33-122 Wierzchosławice 698 
  c) nazwa zamówienia i opis:      

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO  
"DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA"   

PRZETARG - OFERTA  
14.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem  

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

 Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 14. oraz dodatkowo oznaczone słowami: 
 „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 
14.9.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust.1 ustawy z dnia  
 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień publicznych. 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT: 

15.1.  Oferty należy składać w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 698 
do dnia 01 lipca 2015 r.,   do  godz. 10.00   

15.2.  Zamawiający zwróci Wykonawcom oferty które zostaną złożone po terminie bez ich otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na złożenie protestu.  

15.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu  
01 lipca 2015r   o  godz. 10.15  –  w Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę przewidzianą na sfinansowanie tego zadania. 
15.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, 

warunki gwarancji, warunki płatności. 
15.6.  Wykonawcy nieobecni w czasie otwierania ofert otrzymają informacje wymienione w p. 15.5. niezwłocznie, na ich 

wniosek.  
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
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16.1. Oferta winna zawierać cenę netto i brutto ( z podatkiem VAT) podaną w złotych polskich, 
wynikającą z kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą szczegółowej kalkulacji 
według formuły pierwszej, zgodnie z „Polskimi standardami kosztorysowania robót 
budowlanych" wydawnictwo: Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2005r.,załączonego do oferty. 

16.2. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki zgodnie z 
art. 87 ust. 2 Pzp 

16.3. Wyliczona w kosztorysie ofertowym suma wartości robót,  wraz z uwzględnieniem w wartości końcowej podatku od 
towaru i usług VAT – stanowi cenę oferty, będącą wynagrodzeniem ryczałtowym. 

16.4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające z obowiązujących przepisów, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

16.5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 
16.1. Ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp. 
16.5. Każda z ofert powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferta, która nie będzie obejmować pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia będzie podlegała odrzuceniu. 
16.6.  Kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót ( wg zał. nr 9 do SIWZ), wszystkich 

pozostałych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe i nośniki cenotwórcze ( 
stawkę roboczo godziny brutto, narzut kosztów ogólnych, narzut zysku i ewentualne inne narzuty). Stosowanie upustów 
w kosztorysie ofertowym do cen za poszczególne pozycje z przedmiaru, traktowane będzie jako czyn nieuczciwej 
konkurencji. 

16.7. Oferta zawierająca kosztorys ofertowy sporządzony niezgodnie z ww. wytycznymi będzie podlegała odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z treścią SIWZ. 

16.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi SIWZ i otrzyma największą ilość punktów przyznanych 
zgodnie z kryteriami przestawionymi w niniejszej SIWZ. 

 
17.  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

17.1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (waga): 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena brutto     -    90% 
okres gwarancji -10% 

17.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma 

największą liczbę punktów w danej części zamówienia wg poniższego wzoru: 

N = C + G 

gdzie: 

N - łączna ilość punktów badanej oferty, 

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena, 

G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji. 

Sposób obliczania liczby przyznanych punktów: 
a) Kryterium - cena brutto: 

Cmin 
C = - ------------------ x 90 pkt 

Cbad 

gdzie: 
Cmin- najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 
Cbad - cena (brutto) oferty badanej 
b) Kryterium - okres gwarancji: 

Gbad 

G = ---------------- —- x 10 pkt 

Gmax 

gdzie: 

Gbad  - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej 

Gmax - najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

Uwaga: 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy (3 lata) i nie dłuższy niż 60 m-cy (5 lat). 

Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, to do wyliczenia punktów w przedmiotowym kryterium przyjęte 

będzie 60 m-cy. 

Natomiast,  wskazanie  przez  Wykonawcę  okresu  gwarancji  krótszego  niż  36  m-cy, skutkować będzie odrzuceniem oferty 

na podstawie at. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Wykonawca powinien podać okres gwarancji w pełnych miesiącach. 

17.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień treści 
złożonych przez nich ofert. 
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17.4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami wyboru,   spośród ofert nie odrzuconych. 
 

18. IFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria 
oceny ofert. 

18.2. O unieważnieniu postępowania lub odrzuceniu ofert, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne  
18.4.1 .Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia powiadomienia o 

wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
18.5. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego wykonawcę. 
18.6.  Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający 

dokona wyboru najkorzystniejszej umowy spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny., chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń wykonania umowy. 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO : 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby ten niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, zawarł z nim umowę, której 
wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki 
ochrony prawnej”. 

 
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

22.1. Zamawiający unieważni postępowania w sytuacji gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy p.z.p. (tekst 
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655).  
 

22.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223 , poz. 1655 ze 
zmianami). 

 
23. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
 

  1) wzór formularza oferty -          załącznik nr 1 
 2) wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych  art.22  ust.1 ustawy  

  z dn. 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień publicznych   załącznik nr 2 
3)  wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 
  o udzielenie zamówienia publicznego     załącznik nr 3 
4)  wzór oświadczenia - „POTENCJAŁ  TECHNICZNY”    załącznik nr 4 
5)  wzór oświadczenia – „POTENCJAŁ KADROWY”    załącznik nr 5 
6)  wzór oświadczenia – „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”   załącznik nr 6 
8) wzór umowy   załącznik nr 7 

 9) przedmiar robót        załącznik nr 8 
10)  specyfikacja techniczna        załącznik nr 9 
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WZÓR 

 

 

załącznik Nr 1 
................................................................    

(pieczątka  firmowa  Wykonawcy ) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa Wykonawcy,  adres 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Tel/fax : ......................................................................................................................................... 

Nr REGON.: ................................................................................................................................... 

Numer NIP: ................................................................................................................................... 

Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: .............................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

 

Nawiązując do ogłoszenia: 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa 

 w Wierzchosławicach 

            33-122 Wierzchosławice 698 

 o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego wykonania robót budowlanych  

dla zadania pn.: 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU RODZINNEGO 

WINCENTEGO WITOSA"  

  w tym:  1.1 ŚCIANY ZEWNĄTRZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU 
   1.2 ŚCIANY WEWNĄTRZE BUDYNKU 
   1.3 POSADZKI  Z DESEK, 
   1.4 POSADZKA Z POLEPY, 
   1.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA (DW1, DW2, DW3) 
   1.6 KOMINY - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU     
   1.7 REMONT PIECÓW      
   1.8 STROP - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU    
   1.9 BELKI STROPOWE (na odcinkach wewnątrz budynku) 
 

składam(y)  niniejszą ofertę: 

 
CENA OFERTY : (zgodnie z kosztorysem ofertowym ) 

 
Netto :  ...................................... zł 
 
Słownie złotych: ............................................................................................................................................ 
 
Podatek VAT w wysokości 23% : ...................................... zł 
 
Brutto: ..................................................... zł 
 
słownie złotych: ............................................................................................................................................. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 
 
Przedmiot zamówienia zobowiązuje się zrealizować w terminie :. 16 listopada 2015 r. 
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OKRES GWARANCJI: 

 
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……….…… miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu  odbioru 
robót. 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI : 
 
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przedstawione przez zamawiającego tj: 

- fakturą końcową – po odbiorze końcowym  zadania. 
- regulowanie faktur w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. 
 
 
OŚWIADCZENIA :  
1. Oświadczamy, że: 

- spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, 

- zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków 
 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  
składania ofert. 
 

3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do dokumentów przetargowych akceptujemy bez  
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
4. Oświadczam, że  powierzę podwykonawcom następujące części zamówienia:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
 

- ................................................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................................................. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
.....................................dnia ........................................ 

 
........................................................................ 

        ( pieczątka  i podpis Wykonawcy ) 
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WZÓR 

 

..................................................      Załącznik nr 2 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

W trybie art. 22 ust.1  Prawa Zamówień Publicznych 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :    

   

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU RODZINNEGO 

WINCENTEGO WITOSA"  

oświadczam, jako Wykonawca, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z   art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(„Ustawa”), a mianowicie: 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie 
zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /* 
 
lub 

przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia /*/** 

 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
 
4) spełniam również warunki udziału w niniejszym postępowaniu, określone w SIWZ. 
 
 

 

 

...........................................................           ........................................................ 
(Data)         pieczątka i podpis uprawnionej osoby  

 

 
 

/* niepotrzebne skreslić  
/** Pisemne zobowiązanie innych podmiotów dołączyć do Załącznika Nr 4 „POTENCJAŁ TECHNICZNY”  i  

załącznika Nr 5 „POTENCJAŁ KADROWY” 
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WZÓR 

 
 
 
.....................................................      Załącznik nr 3 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :     

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU 

RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA"  

  

Oświadczam, jako Wykonawca, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r.  

Nr 223 , poz. 1655 ze zmianami ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
....................................................... 

(Data) 
............................................................................... 

pieczątka i podpis uprawnionej osoby  
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WZÓR 

 

.....................................................      Załącznik nr 4 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
    

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu koniecznego 

POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :      

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU RODZINNEGO 
WINCENTEGO WITOSA"  

obejmującą następujący zakres robót: 

 

 

  1.1 ŚCIANY ZEWNĄTRZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU 
  1.2 ŚCIANY WEWNĄTRZE BUDYNKU 
  1.3 POSADZKI  Z DESEK, 
  1.4 POSADZKA Z POLEPY, 
  1.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA (DW1, DW2, DW3) 
  1.6 KOMINY - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU     
  1.7 REMONT PIECÓW      
  1.8 STROP - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU    
  1.9 BELKI STROPOWE (na odcinkach wewnątrz budynku) 
 

 

oświadczam, że dysponuję / lub będę dysponował /* sprzętem i urządzeniami technicznymi  niezbędnymi do 
realizacji przewidzianego zakresu robót. 

 
 

 

 

 

 
 

................................................................  ................................................................... 
(Data)      pieczątka i podpis uprawnionej osoby  

 

 
 
*/ niepotrzebne  skreślić 

Jeżeli Wykonawca określił, że „będę dysponował”  (sprzętem, urządzeniami technicznymi)  -  do oświadczenia 
należy dołączyć pisemne zobowiązanie/oświadczenie  innych podmiotów o udostępnieniu tych środków 
technicznych 
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WZÓR 

 
 
 
 
.....................................................      Załącznik nr 5 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
   

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu koniecznego 

POTENCJAŁU KADROWEGO 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :      

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU 
RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA"  
 

Oświadczam, że dysponuję  lub  będę  dysponował /*  następującymi osobami do realizacji niniejszego 

zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje: 

 

Imię i Nazwisko   Rola w realizacji 
zamówienia 

Doświadczenie    
(lata pracy) 

Kwalifikacje 

 Kierownik budowy   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

 
 
 

................................................................  ................................................................... 
(Data)      pieczątka i podpis uprawnionej osoby  

 

 
 

 
Uwaga: 
 
1. Jeżeli w powyższym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował w ramach podwykonawstwa, do 

wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania podwykonawców do udostępnienia tych osób, 
2. Należy dołączyć uprawnienia budowlane kierownika budowy.*/ niepotrzebne  skreślić 
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WZÓR 

 
 
 

Załącznik nr 6 

.....................................................         

         Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym 

DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :      

 

nazwa zadania: REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU 
RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA"  

 

 
oświadczamy, że w ciągu ostatnich ………./* lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane  

o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia.  

 

 
Przedmiot zrealizowanych zadań 

 
Wartość zadania 

brutto 

 
Okres realizacji 

robót 
 

 
Nazwa zleceniodawcy 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
/* wpisać prace z ostatnich 5 lat lub jeśli okres wykonywanej działalności jest krótszy – z rzeczywistego czasu jej prowadzenia. 

 
 

Na potwierdzenie wykonania powyższych zadań z należytą starannością, załączamy referencje (lub inne 
dokumenty) potwierdzające należyte wykonanie zadań. 
 
 
 
 
 
 

................................................................  ................................................................... 
(Data)      pieczątka i podpis uprawnionej osoby  
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„Wzór umowy” 
  Załącznik nr 7 

.....................................................         

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

U M O W A  Nr  ……………. 
 
Zawarta w dniu ............................... 2015  r. w  Wierzchosławicach, pomiędzy TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ MUZEUM 
WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698, NIP 873-27-91-519, reprezentowanym przez 
Prezesa Ryszarda Ochwata , zwanym dalej ”Zamawiającym” 
 
a.................................................................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

...................................................................................................................................................................... 

zwanym  dalej ”Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) 
 
- została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 
 

1.   Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane :  

nazwa zadania: REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU 
RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA"  

które obejmują następujący zakres prac: 

  1.1 ŚCIANY ZEWNĄTRZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU 
  1.2 ŚCIANY WEWNĄTRZE BUDYNKU 
  1.3 POSADZKI  Z DESEK, 
  1.4 POSADZKA Z POLEPY, 
  1.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA (DW1, DW2, DW3) 
  1.6 KOMINY - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU     
  1.7 REMONT PIECÓW      
  1.8 STROP - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU    
  1.9 BELKI STROPOWE (na odcinkach wewnątrz budynku) 
 
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze  i ofercie Wykonawcy, które stanowią 
      integralną część umowy 
 

§ 2 
 

Termin rozpoczęcia robót : od dnia podpisania umowy. 
Termin zakończenia robót : 16 listopada 2015 r. 
 

§ 3 
 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę: 
 
netto : .....................................................................zł 
 
Słownie złotych:................................................................................................................................................... 

podatek VAT w kwocie:.............................................zł 

słownie złotych: ....................................................................................................................................... 

Cena brutto: ............................................................zł 

 Słownie złotych: .................................................................................................................................... 
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§ 4 

 
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie P. ...................................................................  
       
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy P. ………………………….…………………….……. 
 

§ 5 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do: 05 lipca 2015 r. 
 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód  
 komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady, 
 śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca będzie utrzymywał porządek i przestrzegał przepisów BHP, p.poż. w czasie prowadzenia robót. 
 
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu  
 w terminie ustalonym do odbioru robót. 
 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 
 bezpieczeństwa, łącznie z odpowiednim oznakowaniem miejsca robót. 
 

§ 6 

1. Wykonawca zrealizuje cały zakres prac objętych niniejszą umową ściśle wg dokumentacji projektowej i zgodnie z odpowiednimi 
normami, zaś w przypadkach niezbędnych, nieuniknionych zmian w stosunku do tych dokumentów, zobowiązany jest uzyskać 
przed ich dokonaniem zgodę Zamawiającego, a jeżeli to konieczne także  projektanta.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających certyfikat, atest, aprobatę techniczną lub świadectwa jakości. Dokumenty, 
o których mowa w ust.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót,  a na każde żądanie 
Zamawiającego udostępni do wglądu w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wymagań konserwatora 
zabytków oraz sporządzić wszelką dokumentację robót,  wymaganą przez urząd konserwatora. 
 

§ 7 
 
1. Rozliczenie przedmiotu odbioru nastąpi fakturą końcową po komisyjnym odbiorze końcowym robót. 

2. Komisyjny odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
 odbioru wykonanego zamówienia.  
 

Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  
 który powinien być podpisany przez obie strony. 
 
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej  
 na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

§ 8 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP:………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu zmówienia na Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa,
 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698, NIP 873-27-91-519 
 

§ 9 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
 z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane z wykonywaniem robót – od ognia i innych zdarzeń 
losowych.  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników  
i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 
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§ 10 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady fizyczne  

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego zamówienia, stwierdzone w toku czynności odbioru jak 
i ujawnione w czasie trwania rękojmi / gwarancji. 

 
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………….. -  miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. 
 
3. W okresie rękojmi oraz gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad  

w okresie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.  
 
4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 
 

§ 11 
 
Strony ustalają  kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu odbioru. 
b) za każdy dzień zwłoki przy usunięciu wad – w wysokości  0,2 % wartości brutto robót objętych wadą, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto. 
 
 

2. Zamawiający uiszcza Wykonawcy kary pieniężne : 

a)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
  brutto za każdy dzień zwłoki. 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 %  

 wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 12 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a)  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego firny, 
b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
d) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ustalonym terminie, lub nie wznowił po przerwie, bez 
uzasadnionych przyczyn  i nie przystąpił do jej realizacji mimo pisemnego wezwania zamawiającego, co grozi 
naruszeniem zapisanego w umowie terminu realizacji. 
e)  pomimo pisemnie zgłoszonych zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje zamówienia 
zgodnie z umową, lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne. 

 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec 
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 

 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać  

uzasadnienie. 
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi protokół  

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie  
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. 

 
 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w  przypadku, gdy: 

a) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna), 

b) dotyczy zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, szczególnie w sytuacji występowania długotrwałych 
niekorzystnych warunków pogodowych. 
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3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 
 

§ 14 
 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 
 

§ 15 
 
Integralną częścią umowy jest: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
- Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

          Załącznik nr 8 

PRZEDMIAR ROBÓT 
     

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU RODZINNEGO 
WINCENTEGO WITOSA"  

 

Nr poz. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE     

1.1 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie     

ŚCIANY ZEWNĄTRZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU 

1 TZKNBK 19-15  101-1 m2 104,39 

Analogia. Usunięcie istniejących warstw farb 

(17,25*2+4,96*2)*2,35 104,39 

2 TZKNBK 19-08  1102-1 m2 104,39 

Analogia. Tynki wewnętrzne - odbicie tynków wewnętrznych glinianych 

3 TZKNBK 19-08  1102-1 m2 31,32 

Analogia. Tynki wewnętrzne - odbicie tynków wewnętrznych glinianych - usunięcie elementów 
łaczących belki (mszenie) 

104,39*0,3 31,32 

4 TZKNBK 19-07  201-7 m2 146,15 

Odgrzybianie drewna - oczyszczanie elementów drewnianych z usunięciem warstwy 
zagrzybionych powierzchni (poz.156) odcięcie zagrzybionej części elementów w miejcach 
trudno dostępnych - dezynfekcja i dezynsekcja elementów [RMS=3] 

104,39*1,4 146,15 

5 KNR 2-02 0-0 kpl 1 

K.I.  Usunięcie zawilgoceń, grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych 146m2 

6 TZKNBK 19-05  401-13 m2 54,81 

Analogia.Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych budynków zabytkowych uzupełnienie 
przepierzeń typu piwnicznego z łat w odstępach co 3cm ze szkieletem z krawędziaków-wymiana 
elementów drewnianych [M=2] 

156,59*0,35 54,81 

7 TZKNBK 19-07  312-3 m2 146,15 

Analogia. Dezynsekcja i dezynfekcja ścian [RMS=2] 

8 TZKNBK 19-07  312-3 m2 146,15 

Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów drewna i tynków [RMS=2] 

9 TZKNBK 19-07  312-3 m2 146,15 

Impregnacja przeciwpożarowa elementów drewna i tynków 

10 TZKNBK 19-08  1201-1 m2 31,32 

Analogia. Uzupełnienie tynków - uszczelnienia miedzy belkami (tzw. mszenie) wykonane z 
ręcznie młóconej słomy owsianej oraz tynku glinianego wg projektu 

104,39*0,3 31,32 

11 TZKNBK 19-08  1303-1 m2 104,39 

Analogia. Wykonanie tynków glinianych 

12 TZKNBK 19-15  101-6 m2 104,39 

Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne  pobielanie powierzchni otynkowanych z 
dodaniem koloru i zagruntowaniem dwukrotnie 

1.2 45422000-1 Roboty ciesielskie     

ŚCIANY WEWNĄTRZE BUDYNKU 

13 TZKNBK 19-15  101-1 m2 69,94 

Analogia. Usunięcie istniejących warstw farb 

(4,96*6)*2,35 69,94 
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14 TZKNBK 19-08  1102-1 m2 69,94 

Analogia. Tynki wewnętrzne - odbicie tynków wewnętrznych glinianych 

15 TZKNBK 19-08  1102-1 m2 20,98 

Analogia. Tynki wewnętrzne - odbicie tynków wewnętrznych glinianych - usunięcie elementów 
łaczących belki (mszenie) 

69,94*0,3 20,98 

16 TZKNBK 19-07  201-7 m2 69,94 

Odgrzybianie drewna - oczyszczanie elementów drewnianych z usunięciem warstwy 
zagrzybionych powierzchni odcięcie zagrzybionej części elementów w miejscach trudno 
dostępnych [RMS=3] 

69,94 69,94 

17 KNR 2-02 0-0 kpl 1 

K.I.  Usunięcie zawilgoceń, grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych ścian wewn 
69,94 m2 

18 TZKNBK 19-05  401-13 m2 17,49 

Analogia. Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych budynków zabytkowych uzupełnienie 
przepierzeń typu piwnicznego z łat w odstępach co 3cm ze szkieletem z krawędziaków [M=2] 

69,94*0,25 17,49 

19 TZKNBK 19-07  312-3 m2 69,94 

Analogia. Dezynsekcja i dezynfekcja ścian [RMS=2] 

20 TZKNBK 19-07  312-3 m2 97,92 

Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów drewna i tynków [RMS=2] 

21 TZKNBK 19-07  312-3 m2 97,92 

Impregnacja przeciwpożarowa elementów drewna i tynków 

22 TZKNBK 19-08  1201-1 m2 20,98 

Analogia. Uzupełnienie tynków - uszczelnienia miedzy belkami (tzw. mszenie) wykonane z 
ręcznie młóconej słomy owsianej oraz tynku glinianego wg projektu 

69,94*0,3 20,98 

23 TZKNBK 19-08  1303-1 m2 69,94 

Analogia. Wykonanie tynków glinianych 

24 TZKNBK 19-15  101-6 m2 69,94 

Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne (poz.3) pobielanie powierzchni otynkowanych z 
dodaniem koloru i zagruntowaniem dwukrotnie 

1.3 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych     

POSADZKI  Z DESEK 

25 KNR 4-04 504-1 m2 13,28 

Analogia. Rozebranie posadzek wykonanych z polepy [R=3] 

13,28 13,28 

26 TZKNBK 19-02  304-5 m3 3,32 

Analogia. Usunięcie pozostałych warstw podposadzkowych [R=2] 

13,28*0,25 3,32 

27 TZKNBK 19-11  1304-8 m2 13,28 

Roboty różne - rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew przyściennych 

28 TZKNBK 19-11  701-7 m3 3,32 

Podkład  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr 25 cm 

13,28*0,25 3,32 

29 TZKNBK 19-11  201-2 m2 13,28 

Analogia. Wykonanie nowej polepy glinianej np. mieszając wcześniej przemrożoną tłustą glinę z 
piaskiem i plewami jęczmiennymi - grubość warstwy polepy - 15 cm [R=2] 

13,28 13,28 

30 0-0 kpl 1 

KI. podkładki poziomujące 
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31 KNR 19-01  606-2 m2 13,28 

Izolacja pozioma z wykonaniem warstwy z papy asfaltowej, jednowarstwowa 

32 KNR 19-01  910-4 m2 13,28 

Legary ułożone krzyżowo 

33 TZKNBK 19-11  601-1 m2 13,28 

Ułożenie nowej podłogi drewnianej na legarach dębowych - deski z drewna dębowego gr. 35 
mm szer. 15-20 cm 

34 TZKNBK 19-07  312-3 m2 26,56 

Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów drewnianych [RMS=2] 

13,28*2 26,56 

35 TZKNBK 19-07  312-3 m2 26,56 

Impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych - podłogi 

13,28*2 26,56 

36 TZKNBK 19-15  402-2 m2 26,56 

Analogia. Zabezpieczenie powierzchni podłogi warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego 
[R=3] 

1.4 POSADZKA Z POLEPY     

37 KNR 4-04 504-1 m2 45,33 

Analogia. Rozebranie posadzek wykonanych z polepy 

20,06+11,34+13,93 45,33 

38 TZKNBK 19-02  304-5 m3 13,6 

Analogia. Usunięcie pozostałych warstw podposadzkowych [R=0,3] 

45,33*0,3 13,6 

39 TZKNBK 19-11  701-7 m3 13,6 

Podkład  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr 30 cm 

(20,06+11,34+13,93)*0,3 13,6 

40 TZKNBK 19-11  201-2 m2 45,33 

Analogia. Wykonanie nowej polepy glinianej np. mieszając wcześniej przemrożoną tłustą glinę z 
piaskiem i plewami jęczmiennymi - grubość warstwy polepy - 15 cm 

45,33 45,33 

1.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA (DW1, DW2, DW3)     

41 KNR 4-01 354-4 szt 3 

Analogia. Zdjęcie istniejących drzwi   

42 KNR 4-01 919-20 kpl 1 

Analogia. Wymiana lub oczyszczenie okuć drzwiowych 

43 KNNR 3 702-2 m2 7,92 

Oczyszczenie i pełna impregnacja istniejących drzwi-wykonanie remontu zgodnie z opisem do 
projektu 

(0,84*1,54+0,87*1,62+0,8*1,57)*2 7,92 

44 KNR 4-01 0-0 kpl 1 

K.I.Remont progów -opis zgodnie z projektem: demontaż 

· częściowa wymiana elementów 

· oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

· usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

· usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

· usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

· impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów 

· impregnacja przeciwpożarowa elementów 

· zabezpieczenie powierzchni drewna: 

- wykonać zabezpieczenie powierzchni warstw dekoracyjnych warstwą werniksu lub wosku 
mikrokrystalicznego -werniks lub wosk powinien nie wpływać na zbytnie wysycenie kolorystyki 
drzwi ani też powodować wybłyszczeń 

- proponuje się użycie werniksu opartego na żywicach syntetycznych (np. ketonowych) 

· montaż progów 
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1.6 KOMINY - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU      

45 KNR 19-01  639-2 m2 8,74 

analogia. Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian do 5 m2 w miejscach 
łatwodostępnych [R=3] 

0,4*3*2,35 + 0,42*3*2,35*2 8,74 

46 KNR 19-01  310-3 m3 0,29 

Uzupełnnienie i naprawa ścian o powierzchni do 3 m2 z cegły budowlanej o gr.ponad 1/2 cegły 

2,5*0,41*0,41*0,7 0,29 

47 KNR 19-01  313-1 msc 15 

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu 

3+3+2+3+1+3 15 

48 KNR 19-01  641-4 m2 8,74 

analogia.Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm w miejscach 
trudnodostępnych o powierzchni do 2 m2 [R=2] 

0,4*3*2,35 + 0,42*3*2,35*2 8,74 

49 KNR 19-01  325-1 m2 8,74 

Analogia. Spoinowanie murów z cegły budowlanej-uzupenienie zaprawy [RMS=2] 

0,4*3*2,35 + 0,42*3*2,35*2 8,74 

50 KNR 19-01  0-0 kpl 1 

KI. Czyszczenie i remont elementów metalowych (drzwiczki rewizyjne) 

51 TZKNBK 19-08  1303-1 m2 8,74 

Analogia. Wykonanie tynków glinianych na kominach 

8,74 8,74 

52 TZKNBK 19-15  101-6 m2 8,74 

Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne pobielanie powierzchni otynkowanych z 
dodaniem koloru i zagruntowaniem dwukrotnie 

1.7 45454100-5 Odnawianie     

REMONT PIECÓW 

53 KNR 2-02 0-0 Kpl 1 

K.I. Wykonanie remontu istniejących pieców -opis w projekcie: 

piec chlebowy P1 (duża izba - czarna): 

· usunięcie odpadających fragmentów tynków glinianych oraz pobiał wapiennych 

· sprawdzić konstrukcję pieców 

· częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych kominów 

· osuszanie istniejących zawilgoconych elementów 

· czyszczenie elementów konstrukcyjnych kominów 

· uzupełnienia ubytków elementów 

· wykonania korekty formy pieca 

· uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych oraz pokrycie ich pobiałą 
wapienną 

· czyszczenie, remont metalowych elementów (do pozostawienia) 

· częściowa wymiana metalowych elementów z zachowaniem pierwotnych, historycznych 
kształtów 

· tynkowanie, bielenie 

  
piec P2 (mała izba): 

· usunięcie odpadających fragmentów tynków glinianych oraz pobiał wapiennych 

· sprawdzić konstrukcję pieców 

· częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych kominów 

· osuszanie istniejących zawilgoconych elementów 

· czyszczenie elementów konstrukcyjnych kominów 
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· uzupełnienia ubytków elementów 

· wykonania korekty formy pieca w czarnej izbie 

· uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych oraz pokrycie ich pobiałą 
wapienną 

· czyszczenie, remont metalowych elementów (do pozostawienia) 

· tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków wewnętrznych) 

1.8 STROP - CZEŚĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU     

54 TZKNBK 19-15  101-1 m2 58,61 

Analogia. Usunięcie istniejących warstw farb, mycie i oczyszczenie desek istniejących 

13,28+20,06+11,34+13,93 58,61 

55 TZKNBK 19-07  201-7 m2 58,61 

Odgrzybianie drewna - oczyszczanie elementów drewnianych z usunięciem warstwy 
zagrzybionych powierzchni odcięcie zagrzybionej części elementów w miejcach  [RMS=3] 

13,28+20,06+11,34+13,93 58,61 

56 KNR 2-02 0-0 kpl 1 

K.I.  Usunięcie zawilgoceń, grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych ścian wewn 
58,61m2 

57 TZKNBK 19-05  401-13 m2 58,61 

Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych budynków zabytkowych uzupełnienie przepierzeń typu 
piwnicznego z łat w odstępach co 3cm ze szkieletem z krawędziaków [M=2] 

58,61 58,61 

58 TZKNBK 19-07  312-3 m2 58,61 

Analogia. Dezynsekcja i dezynfekcja ścian [RMS=2] 

59 TZKNBK 19-07  312-3 m2 58,61 

Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów drewnianych [RMS=2] 

58,61 58,61 

60 TZKNBK 19-07  312-3 m2 58,61 

Impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych 

58,61 58,61 

61 KNR 2-02 410-1 m2 58,61 

Analogia. Wykonanie drugiej warstwy stropu - z desek drewnianych układanych na mijankę - gr. 
desek drewnianych 35 mm 

62 TZKNBK 19-07  312-3 m2 58,61 

Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów drewnianych [RMS=2] 

58,61 58,61 

63 TZKNBK 19-07  312-3 m2 58,61 

Impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych 

58,61 58,61 

64 TZKNBK 19-11  201-2 m2 58,61 

Analogia. Wykonanie polepy jako wierzchniej warstwy stropu 8 cm 

45,33+13,28 58,61 

65 TZKNBK 19-15  402-2 m2 58,61 

Analogia. Zabezpieczenie powierzchni desek warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego 

1.9 45453100-8 Roboty renowacyjne     

BELKI STROPOWE (na odcinkach wewnątrz budynku) 

66 TZKNBK 19-15  101-1 m2 18,6 

Analogia. Usunięcie istniejących warstw farb, mycie i oczyszczenie desek istniejących 

5*4,96*0,75 18,6 

67 TZKNBK 19-07  201-7 m2 3,72 
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Odgrzybianie drewna - oczyszczanie elementów drewnianych z usunięciem warstwy 
zagrzybionych powierzchni  odcięcie zagrzybionej części elementów w miejcach trudno 
dostępnych [RMS=3] 

5*4,96*0,75*0,2 3,72 

68 KNR 2-02 0-0 kpl 1 

K.I.  Usunięcie zawilgoceń, grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych belek 3 m2 

1 1 

69 TZKNBK 19-05  401-13 m2 18,6 

Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych budynków zabytkowych uzupełnienie przepierzeń typu 
piwnicznego z łat w odstępach co 3cm ze szkieletem z krawędziaków, flekowanie i częściowa 
wymiana desek [M=2] 

5*4,96*0,75 18,6 

70 TZKNBK 19-07  312-3 m2 18,6 

Analogia. Dezynsekcja i dezynfekcja ścian [RMS=2] 

71 TZKNBK 19-07  312-3 m2 18,6 

Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów drewnianych [RMS=2] 

18,6 18,6 

72 TZKNBK 19-07  312-3 m2 18,6 

Impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych 

18,6 18,6 

73 TZKNBK 19-15  402-2 m2 18,6 

Analogia. Zabezpieczenie powierzchni desek warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego 

18,6 18,6 

----- Koniec wydruku ----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

Załącznik nr 9 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
dla zadania „REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO "DOMU 

RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA" „ 
 
 

Opis techniczny.  
(Wyciąg z projektu architektoniczno-budowlanego) 

 

ARCHITEKTURA 
 

1. Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora  

 Uzgodnienia programowe z Inwestorem 

 Inwentaryzacja fotograficzna 

 Mapa do celów projektowych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690] 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego [Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133] 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 
1137] 

 Przepisy i normatywy obowiązujące w projektowaniu 

 
2. Przedmiot opracowania i lokalizacja. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący remontu i prac konserwatorskich 
obiektu zabytkowego „Domu Rodzinnego Wincentego Witosa”. 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w przysiółku wsi Wierzchosławice o nazwie Dwudniaki na 
terenie działki nr 575 (gmina Wierzchosławice). 

Działka znajduje się po południowej stronie drogi prowadzącej przez przysiółek od zachodu od szosy 
Wierzchosławice - Radłów. Parcela budowlana znajduje się na zapleczu gospodarstw usytuowanych w 
pierzei południowej ulicy.  Teren działki ogrodzony jest drewnianym płotem sztachetowym. W obrębie 
ogrodzenia frontem na południe usytuowany jest przedmiotowy budynek, a przed nim znajduje się studnia 
z żurawiem. 
Budynek usytuowany jest w północnej części działki. Istniejące wejście na teren zagrody oraz wejście do 
budynku - od strony południowej.  

„Stary dom" zwany również „starą zagrodą" od charakteru budowli mieszczącej pod jednym dachem 
funkcje mieszkalne i gospodarcze wzniesiony został zapewne na przełomie lat 30-tych i 40-tych XIX 
stulecia. Od czasu budowy został kilkakrotnie przebudowany (remontowany) m.in. w latach 1870-tych, 
1930-tych i po 1976 roku w związku z adaptacją na cele muzealne powstającego Muzeum Wincentego 
Witosa. Historia budynku związana jest z rodziną Witosów mieszkającą w Wierzchosławicach. 
Fundatorami budynku byli najprawdopodobniej Jan Witos i Klara z Gdowskich, dziadkowie Wincentego 
Witosa, wybitnego polityka, działacza ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej w 
okresie międzywojennym, a także wieloletniego wójta Wierzchosławic (1908-1931). 

Budowla w typie budownictwa regionalnego ziem zamieszkiwanych przez grupę Krakowiaków 
Wschodnich. Należy do typowych obiektów tzw. chałup krakowskich występujących na nizinie 
nadwiślańskiej, charakteryzujących się zrębową, bieloną konstrukcją ścian, wysokim czterospadowym 
krokwiowym dachem, poszywanym tradycyjnie słomą. Reprezentuje powszechnie występujący do połowy 
XX wieku w typ zagrody jednobudynkowej mieszczącej pod okapem dachu pomieszczenia mieszkalne i 
gospodarskie, głównie inwentarskie. Budynek jednotraktowy, szeroko frontowy, zbudowany na planie 
prostokąta. 

Rozplanowanie wnętrza z układem pomieszczeń: od zachodu - spichlerz (komora),  izba mieszkalna, 
sień, izba gospodarcza (obora) a obecnie izba o charakterze mieszkalnym oraz wozownia. Budynek 
nakryty dachem czterospadowym, pokrytym słomianą strzechą. 

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytków.  
Teren działki jest płaski, bez większego zróżnicowania. W obejściu rosną drzewa: lipa i grusza. 
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3. Dane techniczne i liczbowe. 
 

długość całego budynku 17,35  m 

długość całego budynku – po remoncie 17,27  m 

szerokość całego budynku - bez zmian  5,16   m 

wysokość budynku (do kalenicy) – bez zmian  5,97  m 

wysokość pomieszczeń (w świetle) 2,35  m 

pow. użytkowa całego budynku – bez zmian  71,76  m2 

pow. całkowita całego budynku – bez zmian   85,35  m2 

pow. zabudowy całego budynku – bez zmian 85,35  m2 

kubatura całego budynku – bez zmian   415,07  m3 

ilość kondygnacji – bez zmian 1   
 

4. Zestawienie pomieszczeń. 
    

Lp. nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2] 

1  KOMORA DESKI DREWNIANE 13,28  

2  DUŻA IZBA (CZARNA) POLEPA 20,06  

3  SIEŃ POLEPA 11,34  

4  MAŁA IZBA POLEPA 13,93  

5  WOZOWNIA POLEPA 13,15  

 razem 71,76  
 

5. Opis stanu istniejącego 
 

Obiekt zbudowany jest w konstrukcji drewnianej, tradycyjnej. Konstrukcja ścian węgłowa z ostatkami. 
Kształt drewnianych bali ściennych – prostokątny. Ściany ustawione na betonowej podwalinie. Na 
ścianach opierają się prostokątne belki stropowe wystające poza zewnętrzne podłużne ściany - na belkach 
stropowych ułożony jest strop z drewnianych desek. Strop znajduje się nad komorą, sienią oraz małą i 
dużą izbą. Nad pomieszczeniem wozowni nie ma stropu. Krokwie opierają się na belkach stropowych. 
Dach kryty w części strzechą słomianą w części blachą, czterospadowy. Ściany wylepiane gliną od 
wewnątrz i na zewnątrz, bielone, okna drewniane – okno dużej izby sześciodzielne, okno małej izby 
czterodzielne. W dwóch izbach znajdują się piece. 

 

 POSADOWIENIE: 
o fundament betonowy (część fundamentów posadowiona na głębokość 75 cm, a część na 116 cm) 
o fundament posiada izolację poziomą w postaci warstw papy 

 

 POSADZKI: 
o posadzki z glinianej polepy (glina z organicznym wypełniaczem – sieczka, plewy lub trociny) - w 

sieni, kuchni oraz izbach 
o podłoga drewniana wykonana z nieheblowanych, niemalowanych desek z wyraźnym śladem obróbki 

tzw. obrzynarką – prymitywnym tartakiem (nieoryginalna) - występuje jedynie w komorze 
 

 ŚCIANY: 
o konstrukcja ścian zrębowa 
o narożniki łączone na obłap z ostatkami 
o uszczelnienie belek ścian wykonane ze słomy 
o wewnętrzna oraz zewnętrzna powierzchnia ścian wyprawiona tynkami glinianymi oraz pomalowana 

pobiałami wapiennymi barwionymi na niebiesko 
o tynki wykonane z gliny z dodatkiem wypełniacza organicznego 
o wgłębne partie bierwion dodatkowo posiadają kołki dębowe oraz pionowe listwy z drewna iglastego 

w celu polepszenia przyczepności tynków 
o bierwiona wykonane z drewna iglastego 

 
 

 ŚCIANY WOZOWNI:     
o konstrukcja ścian wozowni słupowa 
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o ściany oszalowane: 

 od północy deskami pionowo z listwami na łączeniach 

 od wschodu oszalowane poziomo iglastymi oblinami (oflisami), środkowy ryś wzmocniony 
zastrzałem 
 

 STOLARKA DRZWIOWA: 
o drzwi drewniane – pojedyncze, jednoskrzydłowe, otwierane do wewnątrz 
o odrzwia w formie ościeżnicy w ścianach wieńcowych, półtępe 
o skrzydła drzwi o konstrukcji deskowo-szpungowej 
o drzwi wykonane z drewna iglastego 
o skrzydła zawieszone na kutych zawiasach pasowych zamocowanych od wnętrza za pomocą 

kowalskich gwoździ 
o drzwi wejściowe posiadają dodatkowo drewnianą zasuwę zamontowaną od wewnątrz sieni. 

  Pozostałe elementy ślusarki:  

 Zamki – zapadkowe oraz puszkowe, wrzeciądze, haki i szyldy stalowe 

 Drzwi do wozowni – drewniane, zawieszone w odrzwiach za pomocą zawiasów biegunowych. 
 

 STOLARKA OKIENNA: 
o okna izby czarnej (dwa) - ościeżnicowe, pojedyncze, dwuskrzydłowe: 

 skrzydła trójdzielne osadzone w obokniu za pomocą zawiasów czopowych 

 narożniki wzmocnione kątownikami metalowymi 

 zamknięcie okien stanowią haczyki okienne. 

 od zewnątrz i wewnątrz ościeżnice zakończone profilowanymi listwami 

 listwy skrzydeł profilowane 

 przed rekonstrukcją skrzydła okienne były dwudzielne (patrz fotografie archiwalne)  

 okna malowane farbą olejną w kolorze brązowym 

 pierwotnie występowało trzecie okno w ścianie północnej 
 

o okno izby białej – ościeżnicowe, pojedyncze, jednoskrzydłowe 

 skrzydło czterodzielne z pionowym i poziomym szprosem 

 zamykane od wewnątrz haczykami okiennymi 
 

 PIECE: 
o piec w izbie czarnej z kapą i zapieckiem: 

 wymurowany z cegły, tynkowany gliną i bielony 

 ślusarka fabryczna (częściowo wymieniona) 
o piec w izbie białej: 

 ceglany, tynkowany gliną i bielony 

 ślusarka fabryczna (historyczna) 
 

 STROP: 
o strop tzw. nagi 
o wykonany z belek o prostokątnym przekroju z ozdobnie wyciętymi rysiami wystającymi na zewnątrz 
o połać stropu stanowią deski przybite do belek od strony strychu 
o na środkowej belce w czarnej izbie widoczna wycięta data 1814 oraz dwa „słoneczka”.  
o cała powierzchnia stropu (od strony pomieszczeń) pokryta wieloma warstwami pobiał wapiennych 

 

 WIĘŹBA DACHOWA I POKRYCIE: 
o więźba dachowa krokwiowo – jętkowa; w całości wymieniona w latach 70 XX w.  
o krokwie z drewna iglastego o przekroju prostokątnym z nadbitkami z listew 
o pokrycie mieszane – połać południowa oraz zachodnia wykonana ze strzechy, natomiast połacie 

północna i wschodnia pokryte blachą stanowiącą tymczasowe zabezpieczenie obiektu 
 

UWAGA: Szczegółowy opis stanu istniejącego obiektu oraz stanu zachowania poszczególnych elementów 
zawarte są w opracowaniu konstrukcyjnym (ekspertyza techniczna) oraz w programie prac 
konserwatorskich. 
 

6. Prace i roboty remontowo-budowlane  
  

Remont budynku obejmuje częściową rozbiórkę i odbudowę z użyciem jak największej ilości 
oryginalnego materiału. 
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Roboty remontowo budowlane mają na celu powstrzymanie procesów destrukcyjnych w obiekcie 
(wyeliminowanie czynników niszczących - woda opadowa, zawilgocenie partii posadowienia, drewnojady, 
grzyby, niewłaściwie wykonane naprawy, etc.), wyeliminowanie elementów odtworzonych niewłaściwie lub 
niekompletnie i zastąpienie ich lepiej i właściwiej wykonaną rekonstrukcją prowadzącą do przywrócenia 
obiektowi pierwotnych wartości estetyczno-historycznych. 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót remontowo-budowlanych i prac konserwatorskich należy 
zabezpieczyć i przetransportować do magazynu wszystkie elementy wyposażenia domu (zabytków 
ruchomych). 
 

W budynku przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych i prac 
konserwatorskich: 

 

UWAGA: Szczegółowe opisy dotyczące wykonania poszczególnych prac konserwatorskich i robót 
budowlanych zawarte są w opracowaniu konstrukcyjnym oraz w programie prac konserwatorskich.  
Wszystkie podane z nazwy preparaty i materiały należy traktować jako zalecane (istnieje możliwość 
zastosowania innych materiałów o równoważnych parametrach). 
 

CZĘŚĆ A (elementy objęte dofinansowaniem) 
 

 TYNKI WEWNĘTRZNE: 
o Tynki ścian 

 usunięcie istniejących warstw farb 

 usunięcie istniejących warstw tynków 

 usuwanie należy wykonać metodą mechaniczną – ręcznie (elementy, które pozostaną 
widoczne) lub metodą mieszaną z użyciem np. piaskarki (elementy, które nie będą widoczne) 

UWAGA: Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewna przewidzianego do ekspozycji – 
wykluczone jest stosowanie szlifierek lub innych narzędzi ścinających powierzchnie drewna. 
Doczyszczanie można wykonać na mokro np. wodą z detergentem lub octem. 
 

 przygotowanie podłoża pod tynki: 

 w celu lepszego przylegania tynków do podłoża drewnianego przed położeniem tynków 
mocować do ścian siatkę z trzciny (siatka mocowana na gwoździach) 

 wykonanie nowych tynków: 

 wszystkie partie ścian należy wyprawić tynkami glinianymi lub glinianymi modyfikowanymi (np. 
z dodatkiem wapna) 

 proponuje się zastosowanie gotowych mieszanek np. Top LM firmy Remmers lub innych 

 można także wykonać tynki wg starych receptur 

 opracowanie powierzchni tynków powinno być bardzo wydatne, o wyraźnej plastyce 
powierzchni 

 malowanie: 

 wyprawy tynkowe należy pokryć farbami wapiennymi odpowiednio podbarwionymi pigmentami 
mineralnymi na kolor niebieski  

 można zastosować pobiały wapienne modyfikowane np. dodatkiem 3% metylocelulozy lub 
gotowe farby wapienne np. Histric Kalkfarbe firmy Remmers. 
 

o Tynki kominów (na odcinkach wewnątrz budynku – poniżej połaci dachowej) 

 usunięcie istniejących warstw farb 

 usunięcie odpadających fragmentów tynków glinianych oraz pobiał wapiennych 

 uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych  

 malowanie - pokrycie kominów pobiałą wapienną 
 

o Tynki pieców 

 usunięcie istniejących warstw farb 

 usunięcie odpadających fragmentów tynków glinianych oraz pobiał wapiennych 

 uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych  

 malowanie - pokrycie pieców pobiałą wapienną 
 

 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOMU (wewnątrz budynku): 

 częściowa wymiana belek ściennych (elementów zdegradowanych) - /przyjmuje się 35% 
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elementów do wymiany/ 

 flekowanie istniejących elementów drewnianych: 

 ubytki drewna należy uzupełnić wstawkami (flekami) oraz poprzez kitowanie 

 mniejsze kity należy sporządzić z Axonu z pyłem drzewnym, odpowiednio podbarwionego do 
koloru drewna lub Epoxi – Holzersatzmasse firmy Remmers 

 częściowa wymiana elementów łączących belki 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 dezynfekcja i dezynsekcja elementów: 

 zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit 
Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M 
flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 wymiana elementów uszczelniających ściany: 

 w ramach powyższego zagadnienia należy uzupełnić lub częściowo wymienić uszczelnienia 
między belkami (tzw. mszenie) 

 należy je wykonać z ręcznie młóconej słomy owsianej 

 wszystkie uzupełnione partie należy zaimpregnować przeciw drewno jadom oraz grzybom 
(analogicznie do partii drewnianych) 

 uzupełnienie i częściowa wymiana dębowych kołków montowanych we wgłębnych partiach 
bierwion w celu polepszenia przyczepności tynków 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów (patrz dezynfekcja i dezynsekcja elementów) 

 z uwagi na wykonanie nowych tynków ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej nie przewiduje 
się dodatkowego zabezpieczenia przeciwogniowego elementów drewnianych 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków wewnętrznych)  
 

UWAGA: 

 Wszystkie nowe drewniane elementy ścian oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna), a kołki drewniane (jako wzmocnienie pod tynkowanie) wykonać z 
drewna dębowego 

 
 

 ŚCIANY WEWNĘTRZNE: 

 częściowa wymiana belek ściennych (elementów zdegradowanych) - /przyjmuje się 20% 
elementów do wymiany/ 

 flekowanie istniejących elementów drewnianych: 

 ubytki drewna należy uzupełnić wstawkami (flekami) oraz poprzez kitowanie 

 mniejsze kity należy sporządzić z Axonu z pyłem drzewnym, odpowiednio podbarwionego do 
koloru drewna lub Epoxi – Holzersatzmasse firmy Remmers 

 częściowa wymiana elementów łączących belki 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 dezynfekcja i dezynsekcja elementów: 

 zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit 
Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M 
flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 wymiana elementów uszczelniających ściany: 

 w ramach powyższego zagadnienia należy uzupełnić lub częściowo wymienić uszczelnienia 
między belkami (tzw. mszenie) 

 należy je wykonać z ręcznie młóconej słomy owsianej 

 wszystkie uzupełnione partie należy zaimpregnować przeciw drewno jadom oraz grzybom 
(analogicznie do partii drewnianych) 

 uzupełnienie i częściowa wymiana dębowych kołków montowanych we wgłębnych partiach 
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bierwion w celu polepszenia przyczepności tynków 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów (patrz dezynfekcja i dezynsekcja elementów) 

 z uwagi na wykonanie nowych tynków ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej nie przewiduje 
się dodatkowego zabezpieczenia przeciwogniowego elementów drewnianych 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków wewnętrznych)  
 

UWAGA: 

 Wszystkie nowe drewniane elementy ścian oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna), a kołki drewniane (jako wzmocnienie pod tynkowanie) wykonać z 
drewna dębowego 

 

 POSADZKI 
 

o Polepa gliniana: 

 całkowita wymiana powierzchni: 

 usunięcie istniejących warstw posadzki 

 posadzki z polepy glinianej należy usuwać stopniowo idąc od krawędzi ścian do środka 
pomieszczeń 

 wykonanie nowej warstwy posadzki: 

 przygotować podłoże pod nową podłogę – podsypka piaskowa lub grysowa gr. 25-30 cm 

 polepę glinianą należy wykonać w tradycyjny sposób: np. mieszając wcześniej przemrożoną 
tłustą glinę z piaskiem i plewami jęczmiennymi – grubość warstwy polepy - 15 cm 

 należy rozważyć impregnację wzmacniającą strukturę posadzek glinianych (np. preparatem 
Silicat Festiger firmy Remmers). 

 

o Podłoga drewniana (komora): 

 całkowita wymiana istniejących desek podłogowych – demontaż podłogi 

 przygotowanie podłoża pod nową podłogę: 

 podsypka piaskowa lub grysowa gr. 25-30 cm 

 polepa gliniana (mieszanka tłustej gliny z piaskiem i plewami jęczmiennymi) gr. 15 cm 

 ew. podkładki poziomujące 

 warstwa izolacyjna – paski papy asfaltowej układane pod legarami 

 warstwa legarów dębowych o wym. 8x10 cm, układane w odstępach  co 45 cm 

 ułożenie nowej podłogi drewnianej – deski z drewna dębowego gr. 35 mm szer. 15-20 cm  

 deski podłogowe należy zabezpieczyć przeciw drewnojadom i grzybom (np. preparatem Multi 
GS firmy Remmers) 

 impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych – środkiem BSS-1 Liquid firmy Remmers 
 

 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA (DW1, DW2, DW3): 

 demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych 

 usunięcie istniejących warstw farb: 

 należy usunąć wierzchnie warstwy farby – chemicznie (Vitaf, Scansol, aceton itp.). Zabieg ten 
należy przeprowadzić starannie bez uszkodzenia powierzchni drewna - niedopuszczalne jest 
użycie szlifierek, tarników itp. 

 demontaż niehistorycznych elementów ślusarki (płytek rygli, gwoździ, skobli etc.) 

 zdemontować wadliwie osadzone historyczne zawiasy (obluzowane, wygięte itp.), aby skutecznie 
poddać je zabiegom konserwatorskim - wszystkie zdemontowane, elementy ślusarki należy 
odpowiednio oznaczyć (ich miejsce pochodzenia) 

 częściowa wymiana elementów stolarki (skrzydła drzwiowe, obramienia) 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia): 

 przed przystąpieniem do oczyszczania należy wykonać próby oczyszczania pod kątem 
wyjałowienia powierzchni oczyszczanej, jej przebarwień oraz mocy środka czyszczącego 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 uzupełnienie ubytków elementów drewnianych (do pozostawienia): 

 uzupełnienie ubytków drewna (fleki) – należy wykonać takowe w miejscach ubytków drewna 
(ubytki mechaniczne, otwory po gwoździach itp.), i opracować analogicznie do pozostałych 
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 należy stosować analogiczne gatunki dobrze wyrezonowanego drewna. Nie uzupełniać 
wgnieceń, odszczepień i innych uszkodzeń drewna mających charakter lokalny i nie 
wpływający negatywnie na odbiór estetyczny oraz na późniejsze użytkowanie drzwi 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów: 

 wykonanie impregnacji środkiem przeciw szkodnikom drewna (Adolit Holzwurmfrei firmy 
Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M flussig, 3% Lichenicyda 
lub 3% Preventol w etanolu) 

 Scalenie kolorystyczne wstawek (fleków, kitów itp.) z partiami oryginalnymi – np. bejcami 
spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub nadmanganianem potasu. 

     Zabezpieczenie powierzchni drewna warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego (np. 
Cosmoloid H 80 w terpentynie) . Werniks lub wosk powinien nie wpływać na zbytnie wysycenie 
kolorystyki drzwi ani też powodować wybłyszczeń. 

Proponuje się użycie werniksu opartego na żywicach syntetycznych (np. ketonowych). 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne 
bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 montaż drzwi w skrzydłach 
 

 PROGI DRZWI WEWNĘTRZNYCH: 

 demontaż istniejących elementów 

 częściowa wymiana elementów 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów - wykonanie impregnacji środkiem przeciw 
szkodnikom drewna (Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - 
zdezynfekować (Adolit M flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne 
bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
 

uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 montaż progów 
 

 ELEMENTY ŚLUSARSKIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH: 
o Zawiasy, okucia, zamki, klamki, uchwyty: 

 czyszczenie, remont metalowych elementów (do pozostawienia): 

 elementy metalowe należy poddać zabiegom konserwatorskim przywracającym im walory 
użytkowe oraz estetyczne 

 należy usunąć produkty korozji 

 oczyszczoną powierzchnię metalu zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych 

 częściowa wymiana elementów z zachowaniem pierwotnych, historycznych kształtów / przyjmuje 
się 60% elementów do wymiany/: 

 elementy ruchome (zamki, zapadki, haki, zawiasy itp.) należy odpowiednio skontrolować i jeżeli 
zajdzie taka konieczność poddać naprawie o charakterze ślusarskim z uwzględnieniem 
pierwotnej konstrukcji i technologii wykonania 

 

 KOMINY (odcinki wewnątrz budynku – poniżej połaci dachowej): 

 częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych kominów 

 osuszanie istniejących zawilgoconych elementów 

 czyszczenie powierzchni cegieł 

 czyszczenie istniejących spoin 

 uzupełnienia ubytków elementów 



32 

 

 uzupełnienia fugowania 

 czyszczenie i remont elementów metalowych (drzwiczki rewizyjne) 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków wewnętrznych)  
 

 PIECE: 
o piec chlebowy P1 (duża izba - czarna): 

 usunięcie odpadających fragmentów tynków glinianych oraz pobiał wapiennych 

 sprawdzić konstrukcję pieców (prace te musi wykonywać wykwalifikowany zdun) 

 częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych kominów 

 osuszanie istniejących zawilgoconych elementów 

 czyszczenie elementów konstrukcyjnych kominów 

 uzupełnienia ubytków elementów 

 wykonania korekty formy pieca w czarnej izbie w oparciu o fotografie archiwalne 

 uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych oraz pokrycie ich pobiałą 
wapienną 

 czyszczenie, remont metalowych elementów (do pozostawienia) 

 częściowa wymiana metalowych elementów z zachowaniem pierwotnych, historycznych kształtów 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków wewnętrznych)  
 

o piec P2 (mała izba): 

 usunięcie odpadających fragmentów tynków glinianych oraz pobiał wapiennych 

 sprawdzić konstrukcję pieców (prace te musi wykonywać wykwalifikowany zdun) 

 częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych kominów 

 osuszanie istniejących zawilgoconych elementów 

 czyszczenie elementów konstrukcyjnych kominów 

 uzupełnienia ubytków elementów 

 wykonania korekty formy pieca w czarnej izbie w oparciu o fotografie archiwalne 

 uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych oraz pokrycie ich pobiałą 
wapienną 

 czyszczenie, remont metalowych elementów (do pozostawienia) 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków wewnętrznych)  
uwaga: kształt i przebieg kanału dymowego z pieca  nie zapewnia odpowiedniego ciągu dla 

prawidłowego odprowadzenia spalin 
 

 STROP (strop z desek wewnątrz budynku): 

 usunięcie istniejących warstw farb 
uwaga: Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewna przewidzianego do ekspozycji – 
wykluczone jest stosowanie szlifierek lub innych narzędzi ścinających powierzchnie drewna. 
Doczyszczanie można wykonać na mokro np. wodą z detergentem lub octem. 

 częściowa wymiana istniejących desek stropowych gr. 30 mm (zakłada się ok. 30% elementów do 
wymiany) –  grubość i szerokość nowych elementów dostosować do grubości i szerokości 
elementów istniejących 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 wykonanie drugiej warstwy stropu – z desek drewnianych układanych na mijankę – gr. desek 
drewnianych 35 mm, szerokość dostosować do istniejących desek 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów - zabieg ten należy wykonać poprzez 
powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw drewnojadom i grzybom (np. Multi GS firmy 
Remmers)  

 impregnacja przeciwpożarowa elementów – środkiem BSS-1 Liquid firmy Remmers 

 wykonanie polepy jako wierzchniej warstwy stropu: 

 polepę glinianą gr 8,0 cm należy wykonać w tradycyjny sposób: np. mieszając wcześniej 
przemrożoną tłustą glinę z piaskiem i plewami jęczmiennymi. Należy rozważyć impregnację 
wzmacniającą strukturę glinianej warstwy 

 strop od strony pomieszczeń pozostawić jako niebielony 
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UWAGA: 

 Wszystkie nowe drewniane elementy stropu oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna) 

 

 BELKI STROPOWE (na odcinkach wewnątrz budynku): 

 usunięcie istniejących warstw farb 
UWAGA: Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewna przewidzianego do ekspozycji – 
wykluczone jest stosowanie szlifierek lub innych narzędzi ścinających powierzchnie drewna. 
Doczyszczanie można wykonać na mokro np. wodą z detergentem lub octem. 

 częściowa wymiana belek stropowych z odtworzeniem kształtu oryginalnych profili /przyjmuje się 
25% elementów do wymiany/ 

 flekowanie istniejących elementów drewnianych: 

 ubytki drewna należy uzupełnić wstawkami (flekami) oraz poprzez kitowanie 

 mniejsze kity należy sporządzić z Axonu z pyłem drzewnym, odpowiednio podbarwionego do 
koloru drewna lub Epoxi – Holzersatzmasse firmy Remmers 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 w sytuacji ujawnienia nieestetycznego opracowania powierzchni danego elementu (np. ślady 
obrzynarki, heblarki mechanicznej itp.) należy takowe usunąć poprzez ręczną obróbkę 
stolarską lub ciesielską - dotyczy to tylko elementów, których powierzchnia będzie 
eksponowana (belki i deski stropowe, stolarka itp.). Partie przeznaczone do zasłonięcia 
tynkami (bierwiona ścian) należy pozostawić bez opracowania 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów - zabieg ten należy wykonać poprzez 
powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw drewnojadom i grzybom (np. Multi GS firmy 
Remmers)  

 impregnacja przeciwpożarowa elementów – środkiem BSS-1 Liquid firmy Remmers 

 belki stropowe w pomieszczeniach pozostawić jako niebielone 
 

UWAGA: 

 Nowo wykonane elementy należy opracować stolarsko i ciesielsko tradycyjnymi metodami (strugami, 
toporami itp.) aby możliwie jak najwierniej harmonizowały z pozostałymi partiami obiektu 

 Wszystkie detale należy możliwie dokładnie odwzorować biorąc pod uwagę sposób opracowania 
ciesielskiego 

 Wszystkie nowe drewniane elementy belek oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CZĘŚĆ B (elementy nie objęte dofinansowaniem) 
 

 FUNDAMENTY (szczegółowy opis wg proj. konstrukcji): 

 roboty naprawcze istniejących fundamentów 

 wzmocnienie fundamentów 

 wykonanie podbicia fundamentów 

 wykonanie betonowych podwalin pod ściany wewnętrzne 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 
 

 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOMU (na zewnątrz): 

 częściowa wymiana belek ściennych (elementów zdegradowanych) 

 flekowanie istniejących elementów drewnianych: 

 ubytki drewna należy uzupełnić wstawkami (flekami) oraz poprzez kitowanie 

 mniejsze kity należy sporządzić z Axonu z pyłem drzewnym, odpowiednio podbarwionego do 
koloru drewna lub Epoxi – Holzersatzmasse firmy Remmers 

 częściowa wymiana elementów łączących belki 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 
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 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 dezynfekcja i dezynsekcja elementów: 

 zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit 
Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M 
flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 wymiana elementów uszczelniających ściany: 

 w ramach powyższego zagadnienia należy uzupełnić lub częściowo wymienić uszczelnienia 
miedzy belkami (tzw. mszenie) 

 należy je wykonać z ręcznie młóconej słomy owsianej 

 wszystkie uzupełnione partie należy zaimpregnować przeciw drewno jadom oraz grzybom 
(analogicznie do partii drewnianych) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów (patrz -  dezynfekcja i dezynsekcja 
elementów) 

 z uwagi na wykonanie nowych tynków ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej nie przewiduje 
się dodatkowego zabezpieczenia przeciwogniowego elementów drewnianych 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków zewnętrznych)  
 

 Wszystkie nowe drewniane elementy ścian oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna), a kołki drewniane (jako wzmocnienie pod tynkowanie) wykonać z 
drewna dębowego 

 
 

 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WOZOWNI: 
UWAGA: 

 Projektuje się likwidację istniejących ścian zewnętrznych i bramy oraz rekonstrukcję zgodną z 
pierwotną, historyczną formą tej części budynku 

 Wszystkie nowe drewniane elementy ścian oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna), a kołki drewniane (jako wzmocnienie pod tynkowanie) wykonać z 
drewna dębowego 

 Nowo wykonane elementy należy opracować stolarsko i ciesielsko tradycyjnymi metodami (strugami, 
toporami itp.) aby możliwie jak najwierniej harmonizowały z pozostałymi partiami obiektu 

 

 likwidacja elementów północnej ściany – demontaż istniejących desek 

 odtworzenie bram (B1) w północnej i południowej ścianie zewnętrznej: 

 odtworzenie wschodniej ściany zewnętrznej: 

 odtworzenie ściany w konstrukcji sumikowo-łątkowej 

 częściowa wymiana słupów konstrukcyjnych 

 częściowa wymiana konstrukcyjnych belek ściennych  

 flekowanie istniejących elementów drewnianych: 

 ubytki drewna należy uzupełnić wstawkami (flekami) oraz poprzez kitowanie 

 mniejsze kity należy sporządzić z Axonu z pyłem drzewnym, odpowiednio podbarwionego do 
koloru drewna lub Epoxi – Holzersatzmasse firmy Remmers 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 wymiana elementów uszczelniających ściany: 

 w ramach powyższego zagadnienia należy uzupełnić lub częściowo wymienić uszczelnienia 
miedzy belkami (tzw. mszenie) 

 należy je wykonać z ręcznie młóconej słomy owsianej 
wszystkie uzupełnione partie należy zaimpregnować przeciw drewno jadom oraz grzybom 
(analogicznie do partii drewnianych) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów - zabieg ten należy wykonać poprzez 
powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, 
Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz 
grzybom - zdezynfekować (Adolit M flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 z uwagi na wykonanie nowych tynków ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej nie przewiduje 
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się dodatkowego zabezpieczenia przeciwogniowego elementów drewnianych 

 tynkowanie, bielenie (wg punktu dotyczącego tynków zewnętrznych)  
 

 BELKI STROPOWE (na odcinkach na zewnątrz budynku): 

 częściowa wymiana belek stropowych z odtworzeniem kształtu oryginalnych profili 

 flekowanie istniejących elementów drewnianych: 

 ubytki drewna należy uzupełnić wstawkami (flekami) oraz poprzez kitowanie 

 mniejsze kity należy sporządzić z Axonu z pyłem drzewnym, odpowiednio podbarwionego do 
koloru drewna lub Epoxi – Holzersatzmasse firmy Remmers 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia): 

 w sytuacji ujawnienia nieestetycznego opracowania powierzchni danego elementu (np. ślady 
obrzynarki, heblarki mechanicznej itp.) należy takowe usunąć poprzez ręczną obróbkę 
stolarską lub ciesielską - dotyczy to tylko elementów, których powierzchnia będzie 
eksponowana (belki i deski stropowe, stolarka itp.). Partie przeznaczone do zasłonięcia 
tynkami (bierwiona ścian) należy pozostawić bez opracowania 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów - zabieg ten należy wykonać poprzez 
powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw drewnojadom i grzybom (np. Multi GS firmy 
Remmers)  

 impregnacja przeciwpożarowa elementów – środkiem BSS-1 Liquid firmy Remmers 

 malowanie – pokrycie pobiałą wapienną – deski podbitki bielić wyłącznie od spodu 
UWAGA: 

 Nowo wykonane elementy należy opracować stolarsko i ciesielsko tradycyjnymi metodami (strugami, 
toporami itp.) aby możliwie jak najwierniej harmonizowały z pozostałymi partiami obiektu 

 Wszystkie detale należy możliwie dokładnie odwzorować biorąc pod uwagę sposób opracowania 
ciesielskiego 

 Wszystkie nowe drewniane elementy belek oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna) 

 

 STROP (strop z desek na zewnątrz budynku – podbitka okapu): 

 częściowa wymiana desek stropowych (zakłada się ok. 30% elementów do wymiany) –  grubość i 
szerokość nowych elementów dostosować do grubości elementów istniejących 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 wykonanie drugiej warstwy stropu – z desek drewnianych układanych na mijankę – gr. desek 
drewnianych 35 mm, szerokość dostosować do szerokości istn. desek 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów - zabieg ten należy wykonać poprzez 
powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw drewnojadom i grzybom (np. Multi GS firmy 
Remmers)  

 impregnacja przeciwpożarowa elementów – środkiem BSS-1 Liquid firmy Remmers 

 wykonanie polepy gr 8,0 cm jako wierzchniej warstwy stropu: 

 polepę glinianą należy wykonać w tradycyjny sposób: np. mieszając wcześniej przemrożoną 
tłustą glinę z piaskiem i plewami jęczmiennymi. Należy rozważyć impregnację wzmacniającą 
strukturę glinianej warstwy 

 malowanie – pokrycie pobiałą wapienną – deski podbitki bielić wyłącznie od spodu 
 

UWAGA: 

 Wszystkie nowe drewniane elementy stropu oraz uzupełnienia istniejących elementów wykonać z 
drewna iglastego (jodła/sosna) 

 

 KONSTRUKCJA DACHU: 
UWAGA: 

 Projektuje się likwidację istniejących elementów konstrukcji dachowej (krokwie, jętki, murłaty) oraz 
wykonanie nowej konstrukcji dachowej  
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 Przekroje i wymiary  wszystkich projektowanych elementów - wg projektu konstrukcji 

 Elementy konstrukcji dachowej wykonać z drewna iglastego (jodła lub sosna) 

 Nowo wykonane elementy należy opracować stolarsko i ciesielsko tradycyjnymi metodami (strugami, 
toporami itp.) aby możliwie jak najwierniej harmonizowały z pozostałymi partiami obiektu 

 Zachować istniejące spadki połaci dachowych (45° i 54°) 
 

o krokwie, krokwie narożne: 

 całkowita likwidacja istniejących elementów 

 odtworzenie krokwi  
o jętki: 

 całkowita likwidacja istniejących elementów 

 odtworzenie jętek 
o łaty: 

 częściowa wymiana istniejących łat – demontaż (czyszczenie), ponowny montaż – łaty montować 
w odstępach max. 40 cm 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 
o murłaty, poziome belki drewniane (wozownia): 

 całkowita likwidacja istniejących elementów 

 odtworzenie murłat, belek poziomych 
o zastrzał (wozownia): 

 likwidacja istniejącego zastrzału 

 odtworzenie elementu z przywróceniem pierwotnej, historycznej formy 
 
UWAGA:  

 należy przeprowadzić impregnację owadobójczą i grzybobójczą wszystkich elementów więźby 
dachowej - zabieg wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom i grzybom (np. Multi GS firmy Remmers)  

 impregnacja przeciwpożarowa elementów – środkiem BSS-1 Liquid firmy Remmers 
 
 

 POKRYCIE DACHU: 

 całkowita wymiana istniejącego pokrycia dachowego – likwidacja istniejącej blachy i strzechy 

 wykonanie nowej warstwy pokrycia dachowego – strzecha słomiana (żytnia): 

 pokrycie wykonywać ze słomy żytniej "prostej" - źdźbła nie mogą być połamane lub zgniecione 

 poszycie dachu wykonać „na gładko” – snopki układane kłosiem ku dołowi 

 narożniki dachu wykonać z tzw. „garbami” - wykonanie schodkowania na narożnikach połaci 
dachowej 

 na odcinku nad bramą wozowni należy opuścić strzechę w celu uzyskania dłuższego okapu nad 
wjazdem 

 impregnacja przeciwpożarowa pokrycia (np. preparatem FireRetardant, Magma Firestop SG2H, 
Pyronova RC8) 

 impregnacja przeciwko korozji biologicznej preparatem Moos Remover spowalniającym rozwój 
mchów, grzybów i bakterii 

 

 STOLARKA OKIENNA (od strony południowej): 
 

UWAGA:  

  Generalnym założeniem prac konserwatorskich jest polepszenie kondycj i technicznej 
okien przy równoczesnym uwypukleniu his torycznej formy. Prace te ukierunkowane 
są na przywrócenie możl iwie jak najdokładniej historycznego wyglądu okien. Podjęte 
dotychczas prace remontowe znacznie zatar ły ś lady historycznych i późniejszych 
napraw i reperacj i.  Trudno zatem ustal ić pochodzenie w szystkich części i elementów.  

  Należy dokonać wymiany istniejących skrzydeł okiennych z pozostawieniem i 
wykonaniem remontu istniejących ościeżnic okiennych  
 

o okna sześciodzielne (duża izba) – należy wykonać rekonstrukcję pierwotnego wyglądu skrzydeł 
okiennych (O2): 

 demontaż istniejących skrzydeł okiennych 

 wymiana istniejących skrzydeł stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnych, historycznych 
podziałów okien: 
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 wykonać jako okna dwuskrzydłowe 

 każde ze skrzydeł dwudzielne 

 skrzydła okienne otwierane na zewnątrz 

 skrzydła okienne wykonać z drewna iglastego (jodła/sosna) 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia), - ościeżnica - 
usunięcie brudu, dezynfekcja, warstw farb: 

 podczas tego zabiegu należy zwrócić szczególną uwagę na odsłaniane ślady po oryginalnych 
elementach ślusarki oraz na relikty historycznych warstw malarskich 

 wszystkie ujawnione ślady należy dokumentować oraz interpretować 

 usuwanie powłok lakierniczych należy wykonać przy użyciu chemicznych zmywaczy (takich jak 
Vitaf, Scansol itp.) 

 dopuszcza się wymianę elementu drewnianego, dopiero wówczas, gdy niemożliwe staje się 
polepszenie jego stanu zachowania do tego stopnia aby mógł pełnić swoją funkcję - wówczas 
należy taki element dokładnie odtworzyć i wstawić. Aby częściowo zniwelować negatywne 
skutki poprzednich prac remontowych należy podjąć się próby tzw. reprofilacji niektórych 
elementów okien. Reprofilacja ma polegać na częściowym odtworzeniu profili usuniętych bądź 
zniekształconych poprzez brutalne zeszlifowanie.  Zabieg przywrócenia czy odtworzenia profili 
należy wykonać przy użyciu dłut snycerskich, klocków z papierem ściernym itp. Podczas tego 
zabiegu należy zwracać szczególną uwagę na te elementy, które ewidentnie niekorzystnie 
wpływają na odbiór estetyczny okien (ślady po heblarce).  

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów: 

 impregnacja i dezynfekcja drewna - należy przeprowadzić dezynfekcję drewna oraz 
impregnację środkami zapobiegającymi zarówno rozwojowi grzybów jak i żerowaniu 
drewnojadów (np. Hylotox, Impregmal, Imprewit, Impreks W-2, Hylodone T.I.,) 

 uszczelnienie stolarki 

 wykonanie nowych skrzydeł okiennych 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne 
bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
 
uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 
 

o okno czterodzielne (mała izba) – należy wykonać rekonstrukcję pierwotnego wyglądu skrzydła 
okiennego (O1): 

 demontaż istniejącego skrzydła okiennego 

 wymiana istniejącej stolarki okiennej z zachowaniem historycznego podziału okna: 

 wykonać jako okno jednoskrzydłowe 

 skrzydło okna czterodzielne 

 skrzydło okienne otwierane na zewnątrz 

 skrzydło okienne wykonać z drewna iglastego (jodła/sosna) 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia), - ościeżnica - 
usunięcie brudu, dezynfekcja, warstw farb: 

 podczas tego zabiegu należy zwrócić szczególną uwagę na odsłaniane ślady po oryginalnych 
elementach ślusarki oraz na relikty historycznych warstw malarskich 

 wszystkie ujawnione ślady należy dokumentować oraz interpretować 

 usuwanie powłok lakierniczych należy wykonać przy użyciu chemicznych zmywaczy (takich jak 
Vitaf, Scansol itp.) 

 dopuszcza się wymianę elementu drewnianego, dopiero wówczas, gdy niemożliwe staje się 
polepszenie jego stanu zachowania do tego stopnia aby mógł pełnić swoją funkcję - wówczas 
należy taki element dokładnie odtworzyć i wstawić. Aby częściowo zniwelować negatywne 
skutki poprzednich prac remontowych należy podjąć się próby tzw. reprofilacji niektórych 
elementów okien. Reprofilacja ma polegać na częściowym odtworzeniu profili usuniętych bądź 
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zniekształconych poprzez brutalne zeszlifowanie.  Zabieg przywrócenia czy odtworzenia profili 
należy wykonać przy użyciu dłut snycerskich, klocków z papierem ściernym itp. Podczas tego 
zabiegu należy zwracać szczególną uwagę na te elementy, które ewidentnie niekorzystnie 
wpływają na odbiór estetyczny okien (ślady po heblarce).  

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów: 

 impregnacja i dezynfekcja drewna - należy przeprowadzić dezynfekcję drewna oraz 
impregnację środkami zapobiegającymi zarówno rozwojowi grzybów jak i żerowaniu 
drewnojadów (np. Hylotox, Impregmal, Imprewit, Impreks W-2, Hylodone T.I.,) 

 uszczelnienie stolarki 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne 
bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych – np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 

 STOLARKA OKIENNA (od strony północnej) – należy wykonać rekonstrukcję pierwotnie 
występującego okna (O3): 
o okno czterodzielne (duża izba): 

 likwidacja zabudowy istniejącego pierwotnie otworu okiennego 

 odtworzenie okna z zachowaniem historycznego podziału okna: 

 wykonać jako okno jednoskrzydłowe 

 skrzydło okna czterodzielne 

 skrzydło okienne otwierane na zewnątrz 

 skrzydło okienne wykonać z drewna iglastego (jodła/sosna) 

 impregnacja i dezynfekcja drewna - należy przeprowadzić dezynfekcję drewna oraz impregnację 
środkami zapobiegającymi zarówno rozwojowi grzybów jak i żerowaniu drewnojadów (np. Hylotox, 
Impregmal, Imprewit, Impreks W-2, Hylodone T.I.,) 

 uszczelnienie stolarki 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne 
bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 

 ELEMENTY ŚLUSARSKIE OKIEN: 
o Zawiasy, okucia, zamki, klamki, uchwyty: 

 wymiana elementów z zachowaniem pierwotnych, historycznych kształtów - usuwane elementy 
ślusarki należy zastąpić nowymi - ich forma nie powinna być w dysonansie estetycznym w 
stosunku do partii oryginalnych (nie powinna ponadto przejmować funkcji dominanty) 
 

 OKRATOWANIE ŚCIENNYCH OTWORÓW WENTYLACYJNYCH: 

 należy zabezpieczyć istniejące otwory wentylacyjne poprzez montaż kratek z nierdzewnej siatki 
stalowej 

 

 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA (DZ1, DZ2): 

 demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych 

 usunięcie istniejących warstw farb: 

 należy usunąć wierzchnie warstwy farby – chemicznie (Vitaf, Scansol, aceton itp.). Zabieg ten 
należy przeprowadzić starannie bez uszkodzenia powierzchni drewna - niedopuszczalne jest 
użycie szlifierek, tarnikow itp. 

 demontaż niehistorycznych elementów ślusarki (płytek rygli, gwoździ, skobli etc.) 

 zdemontować wadliwie osadzone historyczne zawiasy (obluzowane, wygięte itp.), aby skutecznie 
poddać je zabiegom konserwatorskim - wszystkie zdemontowane, elementy ślusarki należy 
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odpowiednio oznaczyć (ich miejsce pochodzenia) 

 częściowa wymiana elementów stolarki (skrzydła drzwiowe, obramienia) 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia): 

 przed przystąpieniem do oczyszczania należy wykonać próby oczyszczania pod kątem 
wyjałowienia powierzchni oczyszczanej, jej przebarwień oraz mocy środka czyszczącego 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 uzupełnienie ubytków elementów drewnianych (do pozostawienia): 

 uzupełnienie ubytków drewna (fleki) – należy wykonać takowe w miejscach ubytków drewna 
(ubytki mechaniczne, otwory po gwoździach itp.), i opracować analogicznie do pozostałych 

 należy stosować analogiczne gatunki dobrze wyrezonowanego drewna. Nie uzupełniać 
wgnieceń, odszczepień i innych uszkodzeń drewna mających charakter lokalny i nie 
wpływający negatywnie na odbiór estetyczny oraz na późniejsze użytkowanie drzwi 

 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów: 

 zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit 
Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M 
flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

    Powierzchnie wewnętrzne drzwi zewnętrznych; Scalenie kolorystyczne wstawek (fleków, kitów 
itp.) z partiami oryginalnymi – np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu 
potasu lub nadmanganianem potasu. 

     Zabezpieczenie powierzchni drewna warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego (np. 
Cosmoloid H 80 w terpentynie) . Werniks lub wosk powinien nie wpływać na zbytnie wysycenie 
kolorystyki drzwi ani też powodować wybłyszczeń. 

Proponuje się użycie werniksu opartego na żywicach syntetycznych (np. ketonowych). 

 Powierzchnie zewnętrzne drzwi zewnętrznych; wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej 
powierzchni drewna – malowanie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 montaż drzwi w skrzydłach 
 
 

 PROGI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH: 

 demontaż istniejących elementów 

 częściowa wymiana elementów 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia) 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów: 

 zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit 
Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M 
flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne 
bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 
uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 
kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 
oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 
nadmanganianem potasu. 

 montaż progów 
 
 

 ELEMENTY ŚLUSARSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH: 
o Zawiasy, okucia, zamki, klamki, uchwyty: 
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 czyszczenie, remont metalowych elementów (do pozostawienia) 

 częściowa wymiana elementów nieoryginalnych z zachowaniem pierwotnych, historycznych 
kształtów 

 
 

 BRAMY ZEWNĘTRZNE – 2 szt. (B1 - wozownia): 

 całkowita wymiana elementów stolarki: 

 nowo wykonane elementy należy opracować stolarsko i ciesielsko tradycyjnymi metodami 
(strugami, toporami itp.) aby możliwie jak najwierniej harmonizowały z pozostałymi partiami 
obiektu 

 nowe elementy drewniane wykonać z drewna iglastego (jodła/sosna)  

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów: 

 zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk środkiem przeciw 
drewnojadom oraz grzybom (np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox, Adolit 
Holzwurmfrei firmy Remmers, Xirein, Permetrin) oraz grzybom - zdezynfekować (Adolit M 
flussig, 3% Lichenicyda lub 3% Preventol w etanolu) 

 Powierzchnie bram należy dostosować kolorystycznie do partii oryginalnych (drzwi ) poprzez 
delikatne przyciemnienie wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub nadmanganianu potasu i 
pozostawić w formie surowej. 

 
 

 KOMINY (odcinki na zewnątrz budynku – powyżej połaci dachowej): 

 częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych kominów 

 osuszanie istniejących zawilgoconych elementów 

 czyszczenie powierzchni cegieł 

 czyszczenie istniejących spoin 

 uzupełnienia ubytków elementów 

 uzupełnienia fugowania 

 udrożnienie kanałów kominowych 
 
 

 TYNKI ZEWNĘTRZNE: 
o Tynki ścian zewnętrznych 

 usunięcie istniejących warstw farb 

 usunięcie istniejących warstw tynków 

 usuwanie należy wykonać metodą mechaniczną – ręcznie (elementy, które pozostaną 
widoczne) lub metodą mieszaną z użyciem np. piaskarki (elementy, które nie będą widoczne) 
 

UWAGA: Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewna przewidzianego do ekspozycji – 
wykluczone jest stosowanie szlifierek lub innych narzędzi ścinających powierzchnie drewna. 
Doczyszczanie można wykonać na mokro np. wodą z detergentem lub octem. 
 

 przygotowanie podłoża pod tynki: 

 przed położeniem tynków mocować do ścian siatkę z trzciny 

 wykonanie nowych tynków: 

 wszystkie partie ścian należy wyprawić tynkami glinianymi lub glinianymi modyfikowanymi (np. 
dodatkiem wapna) 

 proponuje się zastosowanie gotowych mieszanek np. Top LM firmy Remmers lub innych 

 można także wykonać tynki wg. starych receptur 

 opracowanie powierzchni tynków powinno być bardzo wydatne, o wyraźnej plastyce 
powierzchni 

 malowanie: 

 wyprawy tynkowe należy pokryć farbami wapiennymi odpowiednio podbarwionymi na kolor 
niebieski pigmentami mineralnymi 

o można zastosować pobiały wapienne modyfikowane np. dodatkiem 3% metylocelulozy lub gotowe 
farby wapienne np. Histric Kalkfarbe firmy Remmers. 

 
 

 TEREN: 

 uporządkowanie terenu po realizowanych robotach, odtworzenie trawników i innych elementów 
zniszczonych podczas prowadzenia robót 
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7. Kolorystyka 
 

 

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: 
 

1) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - tynk gliniany lub gliniany modyfikowany (np. z dodatkiem wapna) + farba 
wapienna odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski pigmentami mineralnymi 

2) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WOZOWNI - tynk gliniany lub gliniany modyfikowany (np. z dodatkiem 
wapna) + farba wapienna odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski pigmentami mineralnymi 

 

3) PODBITKA OKAPU - farba wapienna odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski pigmentami 
mineralnymi 

 

4) BELKI STROPOWE (rysie) - farba wapienna odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski 
pigmentami mineralnymi 

 

5) DRZWI ZEWNĘTRZNE – z drewna iglastego (jodła/sosna) zabezpieczone od wewnątrz warstwą 
werniksu lub wosku mikrokrystalicznego, od zewnątrz malowanie dwukrotne bezbarwnym, 
matowym lakierem do drewna 

6) BRAMY ZEWNĘTRZNE - z drewna iglastego (jodła/sosna) surowe, lekko przyciemnione 
dwuchromianem potasu lub nadmanganianem potasu 

7) STOLARKA OKIENNA - z drewna iglastego (jodła/sosna) malowanie dwukrotne bezbarwnym, 
matowym lakierem do drewna 

8) POSZYCIE DACHU – strzecha słomiana żytnia 
9) KOMIN – cegła w kolorze naturalnym 

 
 

ELEMENTY WEWNĘTRZNE: 
 

1) ŚCIANY WEWNĘTRZNE - tynk gliniany lub gliniany modyfikowany (np. z dodatkiem wapna) + 
farba wapienna odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski pigmentami mineralnymi 
 

2) DESKI STROPOWE - z drewna iglastego (jodła/sosna), surowe 
 

3) BELKI STROPOWE - z drewna iglastego (jodła/sosna), surowe 
 

4) DRZWI WEWNĘTRZNE – z drewna iglastego (jodła/sosna) zabezpieczone warstwą werniksu lub 
wosku mikrokrystalicznego 

 

5) PIECE - tynk gliniany lub gliniany modyfikowany (np. z dodatkiem wapna) + farba wapienna 
odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski pigmentami mineralnymi 

 

6) KOMINY - tynk gliniany lub gliniany modyfikowany (np. z dodatkiem wapna) + farba wapienna 
odpowiednio podbarwiona na kolor niebieski pigmentami mineralnymi 

 

7) PROGI DRZWIOWE - z drewna iglastego (jodła/sosna), zabezpieczone warstwą werniksu lub 
wosku mikrokrystalicznego 

 
 

8. Instalacje 

 Instalacja wewnętrzna – system sygnalizacji pożaru – wg proj. branżowego 
 

UWAGA: elementy instalacji należy ukryć w konstrukcji budynku, tak, aby maksymalna ilość elementów 
instalacji nie była widoczna. 
 

 Wymiana istniejącej instalacji odgromowej – wg proj. branżowego 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NAZWA 

INWESTYCJI:         REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

ADRES:             33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 
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INWESTOR:   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

   W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698  
  
 
 

Klasyfikacja wg kodu CPV:        

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

          oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,    

          hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45422000-1 Roboty ciesielskie  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 

 

OPRACOWAŁ: Kubik Krzysztof 

Upr.A-NB-7342/254/92 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, maj 2015 r. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

STO – NR 01 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

 

dla zadania:  

 
 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU 

ZABYTKOWEGO „DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

   W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogólnej (STO) 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót remontowych i prac konserwatorskich obiektu zabytkowego „Domu Rodzinnego Wincentego Witosa” 

zlokalizowanego w przysiółku wsi Wierzchosławice o nazwie Dwudniaki na terenie działki nr 575 (gmina 

Wierzchosławice). Działka znajduje się po południowej stronie drogi prowadzącej przez przysiółek od zachodu od 

szosy Wierzchosławice - Radłów. Parcela budowlana znajduje się na zapleczu gospodarstw usytuowanych w mierzei 

południowej ulicy.  Teren działki ogrodzony jest drewnianym płotem sztachetowym. W obrębie ogrodzenia frontem 

na południe usytuowany jest przedmiotowy budynek, a przed nim znajduje się studnia z żurawiem. Budynek 

usytuowany jest w północnej części działki. Istniejące wejście na teren zagrody oraz wejście do budynku znajduje się 

od strony południowej. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytków. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO) 

 Niniejsza specyfikacja techniczna ogólna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 

realizacji i rozliczeniu robót budowlanych. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej ogólna (STO) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STO poniżej określenia należy przez to rozumieć: 

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budynek - taki obiekt budowlany, 

który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne  

teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności . 

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka 

obmiarów. 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót. 
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aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie. 

właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości. 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 

całość użytkową. 

organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) 

opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 

przez właściwy organ. 

dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 

74/1 z 15.03.2008) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 

nadzór nad  budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

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

obiektu. 
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polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 

wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno- użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 213/2008, stosowanie kodów 

CPV do określenia przedmiotu zamówienia. 

Konserwator zabytków -  pracowników służb konserwatorskich odpowiedzialnych za ochronę zabytków. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jak również przekaże dziennik budowy. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: 

 planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania; 

 projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do 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 kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru celem wyeliminowania ich poprzez dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne 

z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

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

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jeżeli w dokumentacji projektowej , SST lub przedmiarach 

podane będą konkretne nazwy materiałów lub producenci, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych 

z zachowaniem zasady zastąpienia o parametrach takich samych lub lepszych.  Wszelkie zmiany należy uzgodnić 

z Inwestorem przed dokonaniem zamówienia lub zakupu. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz osprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

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

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty protokolarnego odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 



49 

 

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 SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość stosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

 

4. Transport 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
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zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

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

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

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

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji 

o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98) lub 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. lub 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98) lub 

 posiadają znak CE jako symbol dopuszczenia do obrotu w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

6.5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań 

będą gromadzone przez Wykonawcę i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

a) pozwolenie na remont, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i przedmiarach. W 

przypadku braku odpowiednich podstaw kalkulacji dopuszcza się stosowanie innych katalogów np. ORGB lub KNR 

Wacetob itd. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla zakresu określonego 

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegającym zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT, 

 podatek od towarów i usług. 
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10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 

120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 

1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 

92 poz. 881) 

 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. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami) 

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

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO „DOMU 

RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

   W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem    niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych wymienionych w pkt. 1.3. dla robót remontowych i prac konserwatorskich obiektu 

zabytkowego „Domu Rodzinnego Wincentego Witosa” zlokalizowanego w przysiółku wsi Wierzchosławice o nazwie 

Dwudniaki na terenie działki nr 575 (gmina Wierzchosławice). 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek występujących w obiekcie: 

 Usunięcie starych farb oraz istniejących tynków zewnętrznych i wewnętrznych glinianych 

 Usunięcie mszenia nie nadającego się do dalszego użytku (około 10 %) 

 Rozebranie istniejącej posadzki z polepy wraz z pozostałymi warstwami 

 Rozebranie istniejącej posadzki drewnianej wraz z pozostałymi warstwami 

 Demontaż zniszczonych części progów 

 Usunięcie zniszczonych belek drewnianych 

 Rozebranie pokrycia dachu słomą oraz blachą nie nadającą się do użytku 

 Demontaż istniejącej konstrukcji dachowej  

 Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej  

 Wywóz elementów  rozbiórki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych nie przewiduje się zastosowania materiałów. 

 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt niezbędny dla realizacji zadania. 

 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 

i przesuwaniem.  
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5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 Wycięcie części belek w ścianach działowych lub nośnych lub na stropie należy wykonać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Materiały odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

 Należy skuć wszystkie tynki. Czynności wykonać dla tynków ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów. 

Materiały odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Usuwanie należy wykonać metodą mechaniczną – 

ręcznie (elementy, które pozostaną widoczne) lub metodą mieszaną z użyciem np. piaskarki (elementy, które nie 

będą widoczne). 

UWAGA: Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewna przewidzianego do ekspozycji – wykluczone 

jest stosowanie szlifierek lub innych narzędzi ścinających powierzchnie drewna. Doczyszczanie można wykonać 

na mokro np. wodą z detergentem lub octem 

 Należy zdemontować skrzydła drzwiowe, odtworzyć zgodnie z wytycznymi konserwatora i ponownie 

zamontować. Taką samą czynność należy wykonać w przypadku stolarki okiennej.  

 

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są m2, m3, szt., kpl zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte SST 01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9. Podstawa płatności 

        Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 02.00.00 ROBOTY BETONOWE PRZY FUNDAMENTACH 

 

 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO „DOMU 

RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

   W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 Wykopy odsłaniające fundamenty wykonać odcinakami długości 1,5m 

 Oczyszczenie istniejących podwalin 

 Wykonanie podbicia fundamentów w postaci ławy fundamentowej, zbrojonej siatką fi 10mm co 15 cm.  

 Wykonać dodatkowe podbicie betonowe 30x20cm z betonu B15 pod wewnętrzne ściany drewniane 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowe podbicie i zabezpieczenie istniejących fundamentów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN-197-1:2002. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: – dla betonu 

klasy B20, B25 - klasa cementu 32,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 

pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 
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–      oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-

EN 196-6:1997, 

–      sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego 

normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania 

w aparacie Vicata): 

– początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

–  koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, –  wg próby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie 

normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 

większej niż 20 % ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się 

w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z ww. wymaganiami, cement nie może być 

użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

–cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach), – cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych 

powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 

deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 

jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

–   10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

–   po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 

na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 

mieszanie się.  Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-78/B-06714/40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5 %, a nadziarna 10 %. 



61 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

–   ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

–    ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: – do 

0,25mm – 14 ÷ 19%, – do 0,50mm – 33 ÷ 48%, – do 1,00mm – 53 ÷ 76%. 

2.2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

–  zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-91/B06714/34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

–  zawartość związków siarki - do 0,2%,  

–  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

–  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-

78/B-06714/26,  

–  w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: – oznaczenie 

składu ziarnowego wg normy PN-91/B-06714/15, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-79/B-06714/12, – oznaczenie zawartości 

grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, –  oznaczenie zawartości 

pyłów mineralnych wg normy PN-78/B-06714/13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-EN 12620:2004 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 

12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg normy PN-77/B-06714/18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.4. Domieszki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, 

uplastyczniającym, uszczelniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastyczniających, 

przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów lub inne uprawnione podmioty oraz posiadać atest producenta. 
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2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

–  nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

–  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

–  wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

–  wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 

grubym do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

–   z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 ÷ 5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 

dopuszczalnej, ilość piasku, – za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka 

betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość 

parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 

wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dteoretycznego ustalenia 

wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3RbG. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 

powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 

stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
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portlandzki z dodatkiem żużla lub  popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

Roboty naprawcze fundamentów polegać będą na oczyszczaniu istniejących podwalin, wykonaniu ich 

wzmocnienia w postaci podbicia i zabezpieczenia przed agresywnym działaniu wód opadowych i 

gruntowych. 

Istniejące fundamenty odsłaniać odcinkami długości 1,5m. Wykonać podbicie w postaci ławy 

fundamentowej, zbrojonej siatką fi 10mm co 15 cm. Ławy zaizolować przeciwwilgociowo. Po wykonaniu 

wzmocnienia fundamentów oczyścić powierzchnię podwalin, usunąć wykruszenia, nanieść warstwę 

zaprawy kontaktowej. Powierzchnię zatrzeć warstwą zaprawy, następnie wykonać izolację 

przeciwwilgociową. Pionowa powłokowa masa bitumiczno-kauczukowa dwa razy, pozioma – wymiana 

papy jeden raz. Dodatkowo wykonać podbicie betonowe 30x20cm z betonu B15 pod wewnętrzne ściany 

drewniane, izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 1 raz papa.  

 

6. Kontrola jakości 

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

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest –m2 i m3 muru. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

Odbiór robót betonowych powinien się odbyć przed zakryciem podbijanych fundamentów ziemią. Podstawę 

do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990    Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-97/B-30003      Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005          Cement hutniczy 25. 

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 03.00.00 TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WRAZ Z MSZENIEM 

 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków glinianych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wszystkie partie ścian należy wewnątrz i na zewnątrz wyprawić tynkami glinianymi lub glinianymi 

modyfikowanymi (np. dodatkiem wapna). Proponuje się zastosowanie gotowych mieszanek. Można także 

wykonać tynki wg. starych receptur. Opracowanie powierzchni tynków powinno być bardzo wydatne, o 

wyraźnej plastyce powierzchni. 

1.3.1. Tynki wewnętrzne na ścianach 

 usunięcie istniejących warstw farb i warstw tynków (opisane w rozbiórkach) 

 przygotowanie podłoża pod tynki -w celu lepszego przylegania tynków do podłoża drewnianego 

przed położeniem tynków mocować do ścian siatkę z trzciny (siatka mocowana na gwoździach) 

 wykonanie nowych tynków: 

 wszystkie partie ścian należy wyprawić tynkami glinianymi lub glinianymi modyfikowanymi 

(np. z dodatkiem wapna) 

 proponuje się zastosowanie gotowych mieszanek  

 można także wykonać tynki wg starych receptur 

 opracowanie powierzchni tynków powinno być bardzo wydatne, o wyraźnej plastyce 

powierzchni 

1.3.2. Tynki kominów 

 usunięcie istniejących warstw farb i warstw tynków (opisane w rozbiórkach) 

 uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych  

1.3.3. Tynki pieców 

 usunięcie istniejących warstw farb i warstw tynków (opisane w rozbiórkach) 

 uzupełnienie lub wykonanie w całości nowych tynków glinianych  

1.3.4. Wymiana elementów uszczelniających ściany 

 w ramach powyższego zagadnienia należy uzupełnić lub częściowo wymienić uszczelnienia między 

belkami (tzw. mszenie) 

 należy je wykonać z ręcznie młóconej słomy owsianej 

 wszystkie uzupełnione partie należy zaimpregnować przeciw drewno jadom oraz grzybom 

(analogicznie do partii drewnianych) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 
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oraz określeniami podanymi w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest  użycie  wód  ściekowych, kanalizacyjnych,   

bagiennych  oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Glina 

Są proste sposoby na znalezienie odpowiedniej gliny. O występowaniu jej pokładów w danej okolicy 

najlepiej poinformowani są zwykle ludzie pracujący z nią (zdunowie i ceramicy) lub miejscowe geologiczne 

jednostki badawcze (w nich badane są też próbki na skurczliwość, spoistość i rozmywalność w wodzie). 

Można również próbować kupić odpowiedni materiał (mączkę glinianą) w najbliższej cegielni. Jeśli 

natomiast chcemy wykopać glinę własnoręcznie, musimy zadbać o to, aby pochodziła ona z legalnego 

źródła – gminnej glinianki lub miejsca pobliskiej większej budowy.  

2.5. Piasek 

Piasek   powinien    spełniać   wymagania    normy   PN-79/B-06711    „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności nie zawierać domieszek organicznych,  mieć frakcje różnych 

wymiarów, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport materiałów 

 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonywanie tynków 

Przed rozpoczęciem tynkowania najważniejsze jest odtłuszczenie powierzchni. Przed przygotowaniem masy 

tynkarskiej glinę moczymy w wodzie przez mniej więcej 24 godziny, po czym mieszamy ją z czystym 

piaskiem w proporcji 1/3 piasku i 2/3 gliny i rozrabiamy z wodą. Przy glinach tłustych dodajemy więcej 

piasku. Mieszać można ręcznie, lecz przy większych ilościach i powierzchniach ścian praktyczniejsze jest 

mieszadło elektryczne lub betoniarka. W przypadku występowania w glinie zanieczyszczeń dobrze jest 

przelać gotową mieszankę przez sito o kilkumilimetrowych oczkach. 

Masę glinianą wypróbowuje się, robiąc z niej wałeczki o średnicy 1 cm, zwijając je w kółka i sprawdzając 

ich łamliwość oraz kurczliwość po wyschnięciu. Przy nadmiernym pękaniu dodajemy nieco więcej wody 

lub „odchudzamy” glinę piaskiem.  

Najbezpieczniejszym sposobem na udane tynkowanie jest wypróbowanie masy glinianej na kawałku ściany. 

Początkującym trudno określić odpowiednią tłustość i spoistość gliny.  

Tradycyjnie tynkowanie gliną można przeprowadzać podobnie jak wszelkimi innymi zaprawami 

tynkarskimi, to znaczy narzucając narzędziami kolejne warstwy na ścianę – po uprzednim jej nawilżeniu. 

Masa gliniana powinna być dość rzadka, o gęstości tłustej śmietany.  Można również tynkować ręcznie, 

narzucając gęstszą glinę na ściany garściami i rozcierając ją rękami. Osiągamy wtedy nieco inny, bardzo 

naturalny efekt nierównej powierzchni. Następnie zaciera się i wygładza powierzchnię każdej warstwy. 

Ogranicza to znacznie pękanie i kruszenie się tynku po wyschnięciu. Każdą kolejną warstwę można 

nakładać po jednodniowej przerwie. W zależności od rodzaju podłoża kładziemy ich dwie, trzy, a nawet 

cztery. 

Na gładkich powierzchniach tynk może być położony cienko (na przykład jedna warstwa podstawowa i 

jedna zatarta), na nierównych – grubiej (co najmniej trzy warstwy), przy czym warto wtedy wzmocnić go na 

przykład matą słomianą lub trzcinową przymocowaną do drewnianych przykręconych poziomo do ściany 

listew. Stosuje się również wzmocnienia tynku tkaninami naturalnymi o rzadkim splocie, jak juta czy len. 

Dobrze jest wzmacniać w ten sposób zwłaszcza narożniki ścian. Po zakończeniu tynkowania można 

przetrzeć powierzchnię zwilżoną gąbką, aby usunąć luźne cząsteczki. Trzeba pamiętać, że tynki gliniane 

schną nieco wolniej niż na przykład wapienne. Tak jak przy tradycyjnych metodach budowlanych najlepiej 

jest tynkować gliną w lecie, w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Należy też unikać stale zawilgoconych 

ścian. 

W celu zwiększenia wodoodporności gliny stosuje się najróżniejsze metody, na przykład miesza się warstwy 

zewnętrzne tynku ze szkłem wodnym (silikat) lub pokrywa się jej powierzchnię roztworem szarego mydła. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gliny i piasku przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości elementów określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 

 Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 Prawidłowość przygotowania podłoży. 

 Przyczepności tynków do podłoża. 

 Grubość tynku. 

 Wygląd powierzchni tynku. 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

 Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne’. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów 

i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów 

płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,  tynk nie powinien  być odebrany. W takim 

przypadku należy tynk poprawić i przestawić do ponownego odbioru.  

Odbiór tynków 
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 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoża, pilśni itp.  

 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 Ocena wyników badań 

 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

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

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

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-B-30020;1999 Wapno. 

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

PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzenie 

systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB z 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 04.00.00 IZOLACJE I IMPREGNACJE 

 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wszelkich izolacji i impregnacji elementów drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej przy fundamentach 

 przeprowadzenie dezynfekcji drewna oraz impregnacji środkami zapobiegającymi zarówno rozwojowi 

grzybów jak i żerowaniu drewnojadów: 

- usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych  

- usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych  

- usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych  

- dezynfekcja i dezynsekcja elementów: zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz 

natrysk środkiem przeciw drewnojadom oraz grzybom i zdezynfekować 

 zabezpieczenie powierzchni drewna 

Zabezpieczenie powierzchni drewna warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego. Werniks lub 

wosk powinien nie wpływać na zbytnie wysycenie kolorystyki drzwi ani też powodować wybłyszczeń. 

Proponuje się użycie werniksu opartego na żywicach syntetycznych (np. ketonowych) 

 impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0-00.00.00 

„Wymagania ogólne".  Ponadto wszelkie materiały użyte do izolacji, dezynfekcji, impregnacji i 

zabezpieczenia istniejących materiałów drewnianych należy bezpośrednio przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne" 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu   podano STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne   zasady     

Ogólne   zasady   wykonywania   robót   podano   w   STO-00.00.00. „Wymagania ogólne" 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 powierzchnia musi być oczyszczona ze wszystkich odpadów po demontażach  

 na odpowiednio przygotowaną nawierzchnię nanosi się warstwy izolacyjne zgodnie z kartą techniczną 

danego produktu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Powierzchnie określa się wg 

stanu faktycznego. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

9. Podstawa płatności.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 05.00.00 POSADZKI 

 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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2. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 Wykonanie polepy glinianej – posadzki z polepy glinianej należy usuwać stopniowo idąc od krawędzi 

ścian do środka pomieszczeń 

 Podłoga drewniana (komora) -  

 całkowita wymiana istniejących desek podłogowych  

 przygotowanie podłoża pod nową podłogę: 

 podsypka piaskowa lub grysowa gr. 25-30 cm 

 polepa gliniana (mieszanka tłustej gliny z piaskiem i plewami jęczmiennymi) gr. 15 cm 

 ew. podkładki poziomujące 

 warstwa izolacyjna – paski papy asfaltowej układane pod legarami 

 warstwa legarów dębowych o wym. 8x10 cm, układane w odstępach  co 45 cm 

 ułożenie nowej podłogi drewnianej – deski z drewna dębowego gr. 35 mm szer. 15-20 cm (deski 

podłogowe należy zabezpieczyć przeciw drewnojadom i grzybom wg SST-04)  

 impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0-00.00.00 

„Wymagania ogólne". Ponadto Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania posadzek  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne" 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu   podano STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne   zasady    

Ogólne   zasady   wykonywania   robót   podano   w   STO-00.00.00. „Wymagania ogólne" 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 powierzchnia musi być oczyszczona ze wszystkich odpadów po demontażu 

 na odpowiednio przygotowaną nawierzchnię nanosi się warstwy izolacyjne zgodnie z kartą techniczną 

produktu 

 wykonanie nowej warstwy posadzki drewnianej: 

 przygotować podłoże pod nową podłogę – podsypka piaskowa lub grysowa gr. 25-30 cm 

 polepę glinianą – grubość warstwy polepy - 15 cm 

 należy rozważyć impregnację wzmacniającą strukturę posadzek glinianych wg. SST-04. 

 wykonanie polepy 

Polepę glinianą należy wykonać w tradycyjny sposób: np. mieszając wcześniej przemrożoną tłustą glinę 

z piaskiem i plewami jęczmiennymi. Należy rozważyć impregnacje wzmacniającą strukturę posadzek 

glinianych. 

 Kolejność prac 

Zachowane i uprzednio zdemontowane deski należy ocenić pod kątem ich ponownego montażu – należy 

ocenić ich stan degradacji biologicznej oraz możliwość usunięcia z ich powierzchni śladów obróbki 

(obrzynarką) poprzez heblowanie (ręczne). W przypadku wykonania nowych desek należy ich 

powierzchnię dostosować analogicznie do wspomnianych wyżej (ręczne wykończenie), jak również 

zastosować ten sam gatunek drewna (dąb, grab) oraz formę (sposób łączenia, wymiary). Deski 

podłogowe należy zabezpieczyć przeciw drewnojadom oraz grzybom - zdezynfekować. Podłogę 

drewnianą w komorze należy wykonać na legarach drewnianych na uprzednio wykonanej podsypce 

(żwir, grys). Przestrzeń pomiędzy spodem desek podłogowych a podsypką należy pozostawić wolną aby 

umożliwić wentylację strefy podpodłogowej – patrz projekt budowlany). Powierzchnię podłogi należy 

pozostawić w stanie surowym. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały, jak również materiały 

pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Badanie podkładu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości 

i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz karty technicznej 

materiału, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z SST, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Powierzchnie określa się wg 

stanu faktycznego. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 

uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do 

ułożenia ostatniej warstwy posadzki (polepy lub desek). Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 

podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 

naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 

wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-

wanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 

dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 

przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze 

 dokumentację powykonawczą, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokoły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 



79 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami 

tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i 

usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 

wykładzin z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 06.00.00 Stolarka 

 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 

 Oczyszczenie i remont stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi konserwatora 

 Naprawa elementów stalowych, czyszczenie i malowanie  

 Montaż wyremontowanych drzwi  

 Naoliwienie drzwi 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0-00.00.00 

„Wymagania ogólne". Ponadto Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 

do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 

utratą stateczności.  



82 

 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Drzwi z desek drewnianych oraz progi 

Po uprzednio zdemontowaniu drzwi należy  

 usunąć istniejące warstw farb należy usunąć wierzchnie warstwy farby – chemicznie. Zabieg ten należy 

przeprowadzić starannie bez uszkodzenia powierzchni drewna - niedopuszczalne jest użycie szlifierek, 

tarnikow itp. 

 demontaż niehistorycznych elementów ślusarki (płytek rygli, gwoździ, skobli etc.) 

 zdemontować wadliwie osadzone historyczne zawiasy (obluzowane, wygięte itp.), aby skutecznie 

poddać je zabiegom konserwatorskim - wszystkie zdemontowane, elementy ślusarki należy odpowiednio 

oznaczyć (ich miejsce pochodzenia) 

 częściowa wymiana elementów stolarki (skrzydła drzwiowe, obramienia) 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia): przed 

przystąpieniem do oczyszczania należy wykonać próby oczyszczania pod kątem wyjałowienia 

powierzchni oczyszczanej, jej przebarwień oraz mocy środka czyszczącego 

 usunięcie zawilgoceń istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie grzybów i pleśni z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 usunięcie szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych (do pozostawienia) 

 uzupełnienie ubytków elementów drewnianych (do pozostawienia): 

 uzupełnienie ubytków drewna (fleki) – należy wykonać takowe w miejscach ubytków drewna 

(ubytki mechaniczne, otwory po gwoździach itp.), i opracować analogicznie do pozostałych 

 należy stosować analogiczne gatunki dobrze wyrezonowanego drewna. Nie uzupełniać wgnieceń, 

odszczepień i innych uszkodzeń drewna mających charakter lokalny i nie wpływający negatywnie na 

odbiór estetyczny oraz na późniejsze użytkowanie drzwi 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów zgodnie z SST-04 

 Powierzchnie wewnętrzne drzwi zewnętrznych; Scalenie kolorystyczne wstawek (fleków, kitów itp.) z 

partiami oryginalnymi – np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 

nadmanganianem potasu. 

 Zabezpieczenie powierzchni drewna warstwą werniksu lub wosku mikrokrystalicznego zgodnie z SST-

04 

 Powierzchnie zewnętrzne drzwi zewnętrznych; wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni 

drewna – malowanie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakierem do drewna 

Uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 

kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 

oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub 

nadmanganianem potasu. 
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 montaż drzwi w skrzydłach 

 czyszczenie, remont metalowych elementów 

  częściowa wymiana elementów nieoryginalnych z zachowaniem pierwotnych, historycznych kształtów 

 montaż drzwi w skrzydłach 

 

5.2. Stolarka okienna 

Generalnym założeniem prac konserwatorskich jest polepszenie kondycji technicznej okien przy 

równoczesnym uwypukleniu historycznej formy. Prace te ukierunkowane są na przywrócenie możliwie jak 

najdokładniej historycznego wyglądu okien. Podjęte dotychczas prace remontowe znacznie zatarły ślady 

historycznych i późniejszych napraw i reperacji. Trudno zatem ustalić pochodzenie wszystkich części i 

elementów. 

W stolarce okiennej należy wykonać następujące prace: 

 Należy dokonać wymiany istniejących skrzydeł okiennych z pozostawieniem i wykonaniem remontu 

istniejących ościeżnic okiennych 

 okna sześciodzielne (duża izba) – należy wykonać rekonstrukcję pierwotnego wyglądu skrzydeł 

okiennych (O2): 

 wymiana istniejących skrzydeł stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnych, historycznych podziałów 

okien: 

 wykonać jako okna dwuskrzydłowe 

 każde ze skrzydeł dwudzielne 

 skrzydła okienne otwierane na zewnątrz 

 skrzydła okienne wykonać z drewna iglastego (jodła/sosna) 

 oczyszczenie powierzchni drewnianych istniejących elementów (do pozostawienia), - ościeżnica - 

usunięcie brudu, dezynfekcja, warstw farb: 

 podczas tego zabiegu należy zwrócić szczególną uwagę na odsłaniane ślady po oryginalnych 

elementach ślusarki oraz na relikty historycznych warstw malarskich 

 wszystkie ujawnione ślady należy dokumentować oraz interpretować 

 usuwanie powłok lakierniczych należy wykonać przy użyciu chemicznych zmywaczy  

 dopuszcza się wymianę elementu drewnianego, dopiero wówczas, gdy niemożliwe staje się 

polepszenie jego stanu zachowania do tego stopnia aby mógł pełnić swoją funkcję - wówczas należy 

taki element dokładnie odtworzyć i wstawić. Aby częściowo zniwelować negatywne skutki 

poprzednich prac remontowych należy podjąć się próby tzw. reprofilacji niektórych elementów okien. 

Reprofilacja ma polegać na częściowym odtworzeniu profili usuniętych bądź zniekształconych 

poprzez brutalne zeszlifowanie.  Zabieg przywrócenia czy odtworzenia profili należy wykonać przy 

użyciu dłut snycerskich, klocków z papierem ściernym itp. Podczas tego zabiegu należy zwracać 

szczególną uwagę na te elementy, które ewidentnie niekorzystnie wpływają na odbiór estetyczny okien 
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(ślady po heblarce).  

 usunięcie zawilgoceń grzybów i pleśni, szkodników drewna z istniejących elementów drewnianych wg 

SST-04 

 impregnacja owadobójcza i grzybobójcza elementów wg SST-04 

 uszczelnienie stolarki 

 wykonanie nowych skrzydeł okiennych 

 wykończenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni drewna – malowanie dwukrotne bezbarwnym, 

matowym lakierem do drewna 

Uwaga: w przypadku malowania nowych elementów drewnianych, w celu uniknięcia dysonansu 

kolorystycznego należy uprzednio scalić kolorystycznie drewno do barwy sąsiadujących partii 

oryginalnych– np. bejcami spirytusowymi, wodnym roztworem dwuchromianu potasu lub nadmanganianem 

potasu. 

 okno czterodzielne (mała izba) – należy wykonać rekonstrukcję pierwotnego wyglądu skrzydła okiennego 

(O1): 

 Zawiasy, okucia, zamki, klamki, uchwyty - wymiana elementów z zachowaniem pierwotnych, 

historycznych kształtów - usuwane elementy ślusarki należy zastąpić nowymi - ich forma nie powinna 

być w dysonansie estetycznym w stosunku do partii oryginalnych (nie powinna ponadto przejmować 

funkcji dominanty) 

 należy zabezpieczyć istniejące otwory wentylacyjne poprzez montaż kratek z nierdzewnej siatki stalowej 

 

6. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 

 

10. Przepisy związane. 
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PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180           Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-1.3050        Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000           Okucia budowlane. Podział. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 07.00.00 Malowania 

 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje : 

 Malowanie dwukrotne ścian wewnętrzach, sufitów oraz ścian na zewnątrz budynku 
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- Wyprawy tynkowe należy pokryć farbami wapiennymi odpowiednio podbarwionymi pigmentami 

mineralnymi na kolor niebieski  

- Można zastosować pobiały wapienne modyfikowane np. dodatkiem 3% metylocelulozy lub gotowe 

farby wapienne  

 Mycie po robotach malarskich 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich i okładzinowych obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową SST, dokumentacją techniczną systemu mocowania paneli i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla 

poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 

zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 

 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw  

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Wapno malarskie - Wapno malarskie jest farbą mineralną, wodorozcieńczalną, chroniącą środowisko na 

bazie białego wapna hydrozowanego, gotową do użytku. Jest farbą dobrze kryjącą, odporną na pleśnie, 

odporną na ścieranie na sucho, zapewnia „oddychanie ścian”, reguluje wilgotność ścian. Polecana do 

wewnątrz i na zewnątrz budynków, szczególnie po zalanych (po wodzie), jak również do ochrony 

i renowacji budynków 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Dla robót płyt karskich niezbędne 

narzędzia ręczne. 

 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. Dla większych partii towaru należy zastosować transport na paletach. Przy 
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transporcie płytek ceramicznych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na kruchość materiału. 

 

5. Wykonanie robót 

Zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu wynosiła około 20°C, natomiast wilgotność powietrza około 

70%. Zapewnienie takich warunków daje szansę na uzyskanie pożądanych efektów. Dlatego warto nie 

bagatelizować ani temperatury w pomieszczeniu, ani wilgotności powietrza. Negatywnie na proces 

malowania wpływa także oddziaływanie promieni słonecznych. Stąd z pewnością należy ich unikać. 

Wykonywania powłok malarskich 

Sporządzanie farby wapiennej na budowie było zajęciem wymagającym rzemieślniczego doświadczenia. 

Obecnie dostępne jest głównie wapno hydratyzowane workowane. Najpierw należy sporządzić ciasto 

wapienne. Do dużego czystego pojemnika nalać czystej wody pitnej, a następnie powoli wsypywać wapno w 

proporcji ok. 70 litrów wody na 100 kg wapna hydratyzowanego. Zawartość wymieszać do konsystencji 

jogurtu i pozostawić przykrytą na ok. 36 godzin. Następnie ciasto wapienne rozmieszać w osobnym 

pojemniku z wodą w proporcjach ok. 1:4, ale wody dodać tylko tyle żeby po wymieszaniu otrzymać 

konsystencję chudej śmietany. Aby podnieść jakość późniejszej powłoki można dodać podczas mieszania 

pewną ilość wapna hydratyzowanego wraz z pokostem (łojem zwierzęcym), ale wymaga to doświadczenia. 

Można także dodawać barwników odpornych na wapno, najlepiej o stonowanych i niejaskrawych kolorach. 

Powierzchnie, które można malować nie powinny być uprzednio wcale malowane, albo malowane jedynie 

farbą wapienną. Związany nowy tynk musi być trwały i wolny od kurzu. Powierzchnię tynku można 

zagruntować rzadkim mlekiem wapiennym z nieznacznym dodatkiem pokostu lub mydła szarego. Natomiast 

bezwzględnie powierzchnię tynku przed malowaniem w gorący i słoneczny dzień należy zwilżyć wodą. Do 

pierwszego malowania użyć farby rzadszej. Związanie powłoki z podłożem następuje po 3 do 4 godzin. Im 

dłuższy czas wysychania tym trwalsza później powłoka. Po wymalowaniu powierzchnię należy chronić 

przed szybkim wysychaniem. Należy zapewnić dostęp świeżego powietrza do malowanego pomieszczenia. 

Duże znaczenie dla trwałości tego malowania miało rzemieślnicze doświadczenie malarzy. Farby te są 

odporne na promienie UV, zapewniają łatwe odprowadzenie za ściany wilgoci i działają aseptycznie, 

zapobiegając np. zagrzybieniom. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie 

czystości, sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżone powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 

powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 

lub odpowiednią szpachlówką Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

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

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 

prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podłoża, 

przygotowaniem materiału, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin  oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 08.00.00 Konstrukcje drewniane 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 

 

 

 

inwestor:  

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem nin. SST są wymagania dotyczące montażu i odbioru robót wykonania konstrukcji 

dachów. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych nin. SST 

Roboty objęte nin. SST obejmują wszystkie czynności mające na celu wymianę konstrukcji więźby 

dachów wraz z okuciami i obróbkami. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne, 

pkt. 2” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami lub; 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN lub; 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania w.w zakresu prac. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

- Tarcica sosnowa klasy K-27 

- Łączniki i elementy mocujące ze stali ocynkowanej 

- Gwoździe 

- Środek impregnacyjny 

- Belki dębowe układane na stropie  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
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dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Przechowywanie wg 

wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji wybranego producenta płyt akustycznych. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   

nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

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

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje: 

- wykonanie i montaż więźby dachowej z belek sosnowych 

- wymiana zniszczonych belek dębowych na stropie oraz w ścianach budynku 

Zasady wykonywania robót 

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym 

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 

oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji 

wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 

wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. Rozwiązanie 

konstrukcyjne powinno umożliwić oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Wszystkie elementy 

z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 

korozją biologiczną. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 

wydanych przez ITB lub przez inne uprawnione osoby. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i 

konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną, owadami i ogniem nie 

powinny powodować korozji łączników metalowych. 
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Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki z 

struganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność 

wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a 

następnie sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych według 

wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od 

długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie 

odbiór konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 

międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Podstawą do oceny 

technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz norm. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej. 

Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 

przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 

warunkach technicznych. 

- Sprawdzanie wilgotności drewna. 

- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. 

- Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 

przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki 

tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 

 

7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Obmiar robót 

określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 

obmiaru. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona 

dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 

10. Przepisy związane 

PN-8 l/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-8 l/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Konstrukcje. 

PN - 8 l/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Złącza. 

PN-82/D-94021   -  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna   sortowana  metodami wytrzymałościowymi. 

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 09.00.00 Pokrycie dachu słomą 

dla zadania:  

 

 

REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

„DOMU RODZINNEGO WINCENTEGO WITOSA” 

 

 
 
adres inwestycji:  

    33 -122 WIERZCHOSŁAWICE 

 DZ. NR 575  OBR. WIERZCHOSŁAWICE 0011 
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inwestor:  

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA 

W WIERZCHOSŁAWICACH 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem nin. SST są wymagania dotyczące montażu i odbioru robót wykonania konstrukcji 

dachów. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych nin. SST 

Roboty objęte nin. SST obejmują wszystkie czynności mające na celu wymianę konstrukcji więźby 

dachów wraz z okuciami i obróbkami. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
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2.1. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne, 

pkt. 2” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny mieć min.: 

 całkowita wymiana istniejącego pokrycia dachowego – likwidacja istniejącej blachy i strzechy wg SST-

01 

 wykonanie nowej warstwy pokrycia dachowego – strzecha słomiana (żytnia): pokrycie wykonywać ze 

słomy żytniej "prostej" - źdźbła nie mogą być połamane lub zgniecione 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   

nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

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

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje: 

 wykonanie nowej warstwy pokrycia dachowego – strzecha słomiana (żytnia): pokrycie wykonywać ze 

słomy żytniej "prostej" - źdźbła nie mogą być połamane lub zgniecione 

 

 poszycie dachu wykonać „na gładko” – snopki układane kłosiem ku dołowi 

 narożniki dachu wykonać z tzw. „garbami” - wykonanie schodkowania na narożnikach połaci dachowej 

 na odcinku nad bramą wozowni należy opuścić strzechę w celu uzyskania dłuższego okapu nad wjazdem 

 impregnacja przeciwpożarowa pokrycia  

 impregnacja przeciwko korozji biologicznej preparatem spowalniającym rozwój mchów, grzybów i 

bakterii 
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Zasady wykonywania robót 

Strzechę dawniej wykonywano ze słomy żytniej. Słoma musiała być skoszona wcześnie – kiedy była jeszcze 

zielona – nie nadawała się stara, przestała i krótka. Strzecharz oczyszczał materiał przez wytrząsanie. Robił 

to chwytając słomę za kłosy i mocno potrząsając. Wtedy trawa, chwasty i krótkie źdźbła wypadały. Słoma 

żytnia musiała być dokładnie wymłócona, w przeciwnym wypadku pozostałe w słomie ziarna mogły 

kiełkować jak i zwabić myszy, które mogły uszkodzić strzechę. Następnym zabiegiem było kręcenie, w 

specjalnych skrzynkach, głowaczy zwanych też kiczkami (podwójnych skręconych snopów). Rzemieślnik 

brał dwa snopy, układał je jeden na drugim w skrzyni, wiązał powrósło. Następnie dwa snopy związywał 

powrósłem tuż pod kłosami, wsadzał kijek między snopki i obracał jeden snopek wokół drugiego o 360 

stopni. Taki wykręcak następnie kładło się na dach i przywiązywało do łat. Słomę układało się od dołu 

warstwowo w taki sposób, aby następna warstwa zakrywała przewiąsła poprzedniej. Na koniec 

na kalenicy układało się drewniane kozły i przybijało się kolki w poprzek dachu dla ochrony przed wiatrem. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od 

rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być 

przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej.  

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Obmiar robót 

określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
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i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona 

dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 

 

10. Przepisy związane 

PN-8 l/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-8 l/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Konstrukcje. 

PN - 8 l/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Złącza. 

PN-82/D-94021   -  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna   sortowana  metodami wytrzymałościowymi. 

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 

 


