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1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST 0) odnosi się do wspólnych wymagań dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

„Remont  i  przebudowa  konstrukcji  dachu dawnego kościoła  ewangelickiego  

w  Lewinie Brzeskim” dla zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego  budynku zabytkowego 
kościoła poewangelickiego” planowanego do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego 
Gminy Lewin Brzeski 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.3 Charakterystyka inwestycji. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

 Remont konstrukcji dachowej kościoła. 

 Przebudowę dachu nad przybudówką kotłowni ( była kaplica boczna). 

 Wymiana pokrycia dachowego. 

 Naprawę spękań ścian i remont empory. 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe 

45422000-1 - Roboty ciesielskie 

45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów. 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 

1.3.1 Ogólny zakres robót.  

a) Prace porządkowe. 

- odgruzowanie i oczyszczenie sklepień ceramicznych (m.in. usunięcie ptasich odchodów); 

- zabezpieczenie otworów okiennych, uniemożliwiając przedostawanie się wód opadowych, śniegu  

oraz ptactwa. 

 



 

b) Remont konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia. 

- Rozebranie istniejącego pokrycia wraz z łatami, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi;  

- Wymiana skorodowanych elementów konstrukcji dachowej. Wzmocnienie przez wstawienie  

 wyciętych słupów i mieczy;  

- Płatew dachu nad kruchtą północną - uzupełnić miecze w osi płatwi na pierwszym poziomie  

 dachu nad nawą główną; 

- Uzupełnić wycięte elementy słupów, mieczy i zastrzałów (widoczne są gniazda po usuniętych  

 elementach). 

 (Wymieniane elementy dachu należy wykonać z drewna konstrukcyjnego C27). 

- Wymienić zniszczone i zawilgocone cegły pod namurnicami, odbudować miejscowo uszkodzone  

 gzymsy wieńczące, uzupełnić zaprawę w spoinach korony murów.  

Do odbudowy i przemurowań stosować cegłę o wymiarach identycznych jaka wbudowana, na 

zaprawie cementowo – wapiennej M 7, z dodatkiem hydroizolacyjnego, wodorozcieńczalnego 

środka  zapobiegającego penetracji wody oraz zwiększającego przyczepność do podłoża np. 

„ Optostop HydroFlex „ lub inna o identycznych właściwościach. 

- Istniejące ogniomury, pomiędzy nawą główną i prezbiterium oraz ogniomur na ścianie wschodniej 

prezbiterium rozebrać do poziomu pokrycia dachowego i odbudować  z cegły o formacie o 

identycznym jak wbudowana z odsadzkami schodkowymi  na ¼ cegły ( tzw. koci bieg) na 

szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawa murarska z trassem  OPTOLITH 

Optomur VOR N lub inna o identycznych właściwościach.  

- Ogniomur  krzywoliniowy (od strony zachodniej nawy głównej) - oczyścić z zaprawy i nałożyć 

zaprawę mrozoodporną o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawę murarską z trassem OPTOLITH 

Optomur VOR N lub inną o identycznych właściwościach. Dodatkowo nałożyć mikrozaprawę 

hydroizolacyjną ze spadkiem do połaci dachowej, odporną na UV, chlorki i siarczki  np. OPTOLITH 

Optostop AquaFlex 2K lub inna i identycznych właściwościach. 

- Wymurować z cegły o formacie gotyckimj  ogniomury dachów pulpitowych z odsadzkami 

schodkowymi na ¼ cegły ( tzw.koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej nasiąkliwości, 

np. zaprawą murarską z trassem  OPTOLITH Optomur VOR N lub inna o identycznych 

właściwościach.  

Grubość ogniomurów 1 cegła na wysokość 15 cm powyżej obróbki blacharskiej, wyżej dwie 

warstwy schodkowe na  ¼ cegły ( tzw. koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej 

nasiąkliwości, np. zaprawą  murarską z trassem  OPTOLITH Optomur VOR N lub inna o 

identycznych właściwościach.  

Ogniomury od strony połaci dachowej otynkować  zaprawą cementowo – wapienną np. 

OPTOLITH Optomur   Muralith Light lub inna o identycznych właściwościach.  



- Zaimpregnować konstrukcję dachową środkami owadobójczymi i ogniochronnymi, np. 

wielofunkcyjnym środkiem  bio - i ogniochronnym do zabezpieczania elementów konstrukcji 

dachowych  „FIRESMART”   ICOPAL S.A. Zduńska Wola lub inna o identycznych 

właściwościach. 

- Pokryć połacie dachowe nową dachówką na łatach 60/50 mm i kontrłatach, z folią paro – 

przepuszczalną, z wykonaniem obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi. 

Pokrycie wykonać dachówką ceramiczną  MNICH-MNISZKA  w kolorze naturalnej czerwieni oraz 

angoba o zróżnicowanej w odcieniach w proporcji 50/50 (nieregularnie). 

Do mocowania dachówek użyć systemowych spinek ze stali nierdzewnej lub mocować drutem 

miedzianym, przeplatając go przez otwór w czołowej ściance mnicha. 

- Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe wykonać z blachy miedzianej o grubości 0,55 mm 

zgodnie z normą PN-EU 612. 

Dach nad kotłownią należy rozebrać i przebudować wg części rysunkowej projektu. 

Projektuje się dach kopertowy, pokryty blachą miedziowaną z odprowadzeniem wody 

rzygaczem przelewowym. 

- W ramach remontu empory zdemontować ławki i poddać konserwacji, wymienić deski  

   podłogowe na nowe, zaimpregnować środkami owadobójczymi konstrukcję i zamontować ławki. 

 

2. Prowadzenie robót. 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie, sprawdzanie wymiarów na 

budowie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i specyfikacji technicznej, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

Przez cały czas trwania robót budowlanych należy prowadzić dokumentację przebiegu 

wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim prac w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, 



użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazać je wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac. 

 

2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją 

techniczną. 

 

2.3 Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy. 

 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- projekt budowlany pn. „Remont i przebudowa konstrukcji dachu dawnego kościoła  

ewangelickiego w Lewinie Brzeskim; 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  

- przedmiar robót;  

 

2.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną  i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

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

projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 



 

 

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo osobom postronnym.  

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

włączony w cenę umowną. 

 

2.6 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac. 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym porządku; 

b) 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: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk; 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi; 

 b) zanieczyszczeniem powietrza gazami; 

 c) możliwością powstania pożaru; 

           d) zniszczeniem istniejącego drzewostanu. 

 

2.7 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach 

prowadzenia prac i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru 

spowodowanego przez działania Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 



 

 

2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
2.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

2.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

 

2.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 

roboty do czasu końcowego odbioru. 



Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 

końcowego. 

 

2.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie 

chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

 

3. Materiały i urządzenia. 

3.1 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały i urządzenia, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

3.3 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego       

o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem tego materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

 



4. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 

gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                     

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminach określonych umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

5. Transport. 

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

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu 

na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o 

Ruchu drogowym. 

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

jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Wymagania ogólne. 

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

zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz wielkości wszystkich 

elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. 

 



7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych 

materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt                        

i zaopatrzenie. 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

7.2 Aprobaty techniczne materiałów. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne 

właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi 

w specyfikacjach technicznych. Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z dokumentacja projektową, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7.3 Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się m. im. dziennik budowy. 

Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem uczestników procesu inwestycyjnego.  

Wpisy do dziennika budowy obligują wykonawcę, inwestora oraz pozostałych uczestników procesu 

inwestycyjnego do zajęcia stanowiska. 

 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:  

- pozwolenia; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;  

- protokoły odbioru robót;  

- protokoły narad, komisji i ustaleń;  

- korespondencję na budowie.  

 



7.3.1 Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.  

 

8. Obmiar robót. 

8.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 

przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

9. Odbiór robót 

9.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;  

b) odbiorowi częściowemu;  

d) odbiorowi końcowemu;  

e) odbiór pogwarancyjny. 

Kwestie odbiorów szczegółowo określać będzie umowa z wykonawcą. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  

 dokumentacją projektową;  

 kosztorysem ofertowym;  

 ustaleniami z Inwestorem;  

 ustaleniami z Projektantem;  

 zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej; 



 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót; 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót.  

 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

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

wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy 

współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego. 

Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzone pismem do 

Zamawiającego informującym o tym fakcie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w umowie. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. 

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową   

i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 

nie zakończenia pełnego zakresu robót. Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 

 

 



9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

 

- dokumentacje projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami; 

- dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim prac; 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   

 zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów. 

 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

9.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad              

i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                          

z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru 

pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności  

10.1. Ustalenia Ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

 

 



 

11. Przepisy związane. 

11.1 Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

 

11.2. Inne dokumenty. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

Instrukcje, atesty producentów  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł   

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

 

 

 

 

 

 


