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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA ST-1 (STWiOR) 
 

DO ROBÓT  BUDOWLANYCH 
„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach pałacu w 
Gaworzycach” 

 
 

 Warunki  ogólne 

           Wstęp  
           Specyfikacja Techniczna Warunki ogólne wykonania robót odnoszą się do 
           wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót:  

Roboty remontowe „Remont pałacu w Gaworzycach – „Wykonanie izolacji  
przeciwwilgociowej w piwnicach pałacu w Gaworzycach” 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
             Jako część dokumentów  kontraktowych specyfikacje techniczne należy  
             rozumieć i odczytywać w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych jak wyżej. 
          
             Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy stosować do robót ujętych w opracowaniu      
projektowym. 

             Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy, instrukcje i przepisy 
należne do stosowania przy wykonywaniu robót, Warunki Techniczne Wykonania  
i  Odbioru Robót Budowlanych i Remontowych z uwzględnieniem Prawa 
Budowlanego oraz przepisów bhp. 

              
             Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest dostatecznie      
zapoznać się z obiektem, dokumentacją techniczną i stosować się w każdym 
przypadku do obowiązujących przepisów i norm, ponieważ nieprzestrzeganie ich 
może mieć skutki prawne. 

 
             Warunki ogólne: 

- aktualnie obowiązujące normy 
- pozwolenie na budowę 
- projekt budowlany 
- specyfikacja techniczna 
- opis budowy 
- wiedza techniczna odpowiednia do zadania 
- przepisy bhp 
- prawo pracy 
W celu realizacji świadczeń należy ustawić, utrzymywać w przepisowym stanie i na 
żądanie ponownie zdemontować i usunąć wszystkie konstrukcje robocze, 
zabezpieczające i osłonowe( rusztowania, pomosty, bariery, daszki itp.) 
Dostawy i świadczenia należy zrealizować w takim stopniu kompletności, by 
zapewnione było bezpieczeństwo pracy, nawet wtedy gdy nie wymieniono 
wyraźnie w propozycji lub ofercie niezbędnych do tego celu świadczeń. Zakres 
dostawy i świadczeń powinien mieścić się całkowicie w granicach objętych umową. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora. 
 
Materiały – należy uwzględniać wymagania urzędowe dotyczące urządzeń i 
materiałów. W przypadku elementów podlegających obowiązkowi kontroli należy 
przedstawić świadectwa kontroli tj. atesty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, DTR itp. 
W przypadku zamiany materiałów wykonawca uzgodni taką możliwość lub 
konieczność z inwestorem odpowiednio wcześniej przed wbudowaniem. 
Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy                 
będą wykorzystane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
w miejscach uzgodnionych z inwestorem, poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę i na jego koszt. 
 
Sprzęt – wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami ustalonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniami inwestora w 
terminie przewidzianym  kontraktem. 
 
Transport – wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Niezależnie od wymaganych środków 
antykorozyjnych wszystkie elementy należy opakować i przechowywać 
zabezpieczając je przed korozją lub stosując odpowiednią konserwację, tak aby nie 
ulegały zniszczeniom i uszkodzeniu do czasu montażu. 
 
Wykonanie robót – wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z 
kontraktem oraz wymogami technicznymi, odpowiada za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, uzgodnieniami i poleceniami inwestora. 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz nr 47, poz. 401). 
 
Kontrola jakości robót – wykonawca powinien opracować i przedstawić do 
aprobaty inwestorowi program zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonania zadania, możliwości techniczne oraz kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące należyte wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami, ustaleniami i poleceniami inwestora. Wykonawca 
dostarczy inwestorowi świadectwa, atesty i inne dokumenty świadczące o tym, że 
użyty sprzęt i materiały są dopuszczone do używania i posiadają ważne legalizacje 
odpowiadające odpowiednim przepisom. 
 
Obmiar robót – będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w 
przedmiarach robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca. Wyniki obmiaru wpisuje 
się do księgi obmiaru. Obmiary przeprowadza się przed częściowym lub końcowym  
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odbiorem robót, a także w przypadku robót zanikających i wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy robót. 
 

Odbiór robót – roboty podlegają odbiorowi etapowemu przy udziale inwestora i 
wykonawcy w etapach: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór 
częściowy, odbiór końcowy i odbiór ostateczny. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona  przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym inwestora. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 
inwestora w terminach określonych w kontrakcie. Komisja odbiorowa robót dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz  zgodności wykonania z dokumentacją.  

 Podstawy płatności – określa umowa kontraktowa. 
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Opis techniczny robót 
 

Warunki szczegółowe 
 

 1. Dane ewidencyjne 
Obiekt: Pałac w Gaworzycach 
Adres: 59 180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95 
Numer działki: 544 obręb 0002 Gaworzyce, jednostka ewidencyjna 021602_2 Gaworzyce 
Przedsięwzięcie:  realizacja zadania pn. „Remont pałacu w Gaworzycach – „Wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach pałacu w Gaworzycach” 
Inwestor: Gmina Gaworzyce. 59 – 180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85 
Wykonawca dokumentacji: KRASCH Usługi Budowlane i Konserwatorskie. Wycena 
Nieruchomości. 67 – 200 Głogów, ul. Młyńska 12 
 
Pałac w Gaworzycach 
 

Pałac w Gaworzycach 
Rejestr Zabytków- Dolny Śląsk  nr A/2878/162/312/L z dnia 15.03.1961r. 
Kategoria obiektu budowlanego -  VIII (inne budowle)                                                                                       

Obiekt  posadowiony na terenie nie objętym wpływami eksploatacji 
górniczych LGOM. 

                                                                                                                                          
Powierzchnia zabudowy             ~   904,00 m2  
Powierzchnia użytkowa   ~ 1800,00 m2                                                                                
Kubatura     ~   10700 m3                                                                                    
Powierzchnia piwnic opracowana  ~  150,00 m2 
      
2. Rozwiązanie techniczne 
 
Opracowanie dotyczy remontu pozostałych piwnic pałacu w Gaworzycach                                                       
w zakresie odwodnienia i odprowadzenia wody z piwnic, izolacji zewnętrznej ściany 
zachodniej, wykonania podłoży pod posadzki, wykonania napraw murów i sklepień, 
wykonanie wejścia zewnętrznego wraz z wykończeniem i z zadaszeniem 
 

− Usunąć wszystkie niepotrzebne elementy stalowe i drewniane z powierzchni murów  
− Usunąć grzyby, mchy i porosty przy użyciu preparatów chemicznych i mechanicznie 

przy pomocy szpachelek, noży, dłut, skrobaków, twardych szczotek z tworzywa itp. 

− Wykonać impregnację biobójczą i neutralizację soli budowlanych preparatami 
chemicznymi ceglanych murów ścian i sklepień po uprzednim oczyszczeniu 
powierzchni i zmyciu przy użyciu myjki ciśnieniowej 120 bar z głowicą rotacyjną. 

− Usunąć wszystkie tynki z zapraw cementowych, klejowych i betonu. Usunąć i 
oczyścić spoiny z zapraw cementowych i zmurszałe. Oczyszczone powierzchnie 
muru należy impregnować biobójczo preparatami chemicznymi. Naprawić braki i 
uszkodzenia murów cegłą gotycką podobną kształtem, wymiarami i strukturą jak 
istniejące (dopuszcza się niewielkie uzupełnienia cegłą budowlaną pełną klasy 
150). Stosować systemowe zaprawy murarskie renowacyjne ze spoiwem 
trasowym. 
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− Wykonać obniżenie posadzki o około 30 cm. Urobek z wykopów i gruz usunąć z 
piwnic. Rozebrać kanał spływowy z cegieł. 

− Udrożnić i wykonać kanały wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnic.  

− Wykonać drenaż poszczególnych pomieszczeń piwnic. Zastosować rury drenarskie 
Ø100 w otulinie filtracyjnej . Drenaż wprowadzić do zbiorczego kanału Ø160 PCV 
poprzez zastosowanie trójników redukcyjnych. Wykonać studzienkę kontrolną na 
kanale wewnątrz budynku. Wykonać obsypkę rur piaskiem drenarskim. Kanał 
zbiorczy wyprowadzić na zewnątrz budynku.  

− Wykonać zewnętrzny kanał odprowadzający wodę z rur PCV Ø200 wraz z 
studniami kontrolnymi wzdłuż ściany zachodniej aż do istniejącej studzienki 
wykonanej w poprzednim etapie odwodnienia. Pod istniejącym chodnikiem 
wykonać przecisk (dopuszcza się wykonanie rozkopu chodnika i ponownego 
odtworzenia) 

−  Wykonać nowe warstwy posadzkowe wraz z izolacją. Beton C20/25 zbroić siatką 
podposadzkową 10x10 fi 5mm. Bez wykończenia posadzki, zatarte na ostro. 

− Wstawić docelowe drzwi wejściowe płycinowe do piwnic z korytarza przy kotłowni i 
drzwi zewnętrzne wg wzoru jak istniejące.   

− Wykonać wejście zewnętrzne do piwnic. Przebicie otworu wykonać po 
wcześniejszym wykonaniu nadproży. Nadproża przesklepić dwuteownikami 
8NP160, etapowo zaczynając od strony zewnętrznej. Belki obmurować, osiatkować 
i otynkować. Ościeża otworu wyrównać i przemurować cegłą. Wykonać betonowy 
mur oporowy zejścia. Ściany zbrojone siatką Ø10mm 15x15 cm podwójnie, beton 
C20/25. Schody betonowe. Wykończenie ścian, jak elewacji. Schody i posadzkę 
zejścia nowego i istniejącego wykonać z płyt granitowych gr. 3 cm. Nad zejściami 
wykonać daszki o konstrukcji metalowej z metaloplastyki z barierkami i pokryciem z 
poliwęglanu litego bezbarwnego gr.6mm. Konstrukcję metalową zabezpieczyć 
antykorozyjnie w kolorze czarnym matowym. 

− Od strony zachodniej poprawić izolację ściany zewnętrznej. Przy murze wykonać 
„opaskę” odwadniającą szerokości 20-30 cm i głębokości 20-30 cm z kamyków 
otoczaków 20-30mm w kolorze szarym naturalnym kamieni podobnie jak przy 
pozostałych ścianach 

− Uporządkować teren przy ścianie zachodniej. Teren wyrównać i zagospodarować. 
 
3. Uwagi ogólne: 
− Stosować wyłącznie materiały atestowane dopuszczone do stosowania w obrocie 

publicznym oznakowane CE 
− Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką 

budowlaną.  
− Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością i starannością z zachowaniem zasad bhp 

i pod nadzorem osób uprawnionych i odpowiedzialnych za wykonanie robót w obiekcie 
zabytkowym. 

− Stosować i przestrzegać instrukcji producentów materiałów i technologii stosowania 

− Prace murarskie i rozbiórkowe  należy wykonywać etapowo. Każdorazowo po 
uzyskaniu akceptacji co do zakresu i sposobu przemurowań od autorów PB.  
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− Wymiary podane w dokumentacji należy precyzować w wykonawstwie ze względu na 
bardzo ograniczony dostęp w czasie opracowania. 

− Wszelkie odstępstwa od zaproponowanych rozwiązań oraz nowe problemy i zdarzenia 
należy konsultować z autorami PB.  

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających 
właściwość użytych materiałów i zgodność z normą europejską – oznaczenie CE 
lub krajową B , a w szczególności na zaprawy, betony, materiały ceramiczne,  
farby mineralne, farby chlorokauczukowe, kleje, stal, elektrody, cement, kotwy, 
preparaty chemiczne używane do konserwacji kamienia i czyszczenia, preparaty 
chemiczne biobójcze i impregnaty, rury drenarskie i kanalizacyjne, studnie z 
tworzyw sztucznych, włazy  itp. 

2. Teren doprowadzić do należytego porządku. 
3. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z kwalifikacjami 

dla obiektów zabytków nieruchomych. 
4. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób postronnych.  
5. W czasie robót przestrzegać norm i przepisów adekwatnych dla zadania oraz 

przepisów bhp. 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7 Roboty budowlane 
45262690-4 Remont starych budynków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-5 Roboty murarskie i murowe 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
  
Wykaz przepisów i norm do obowiązkowego stosowania: 
PN – 80/B – 02003 –  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe. 

PN – 82/B – 02001    Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN – 82/B – 02000    Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości. 
PN-EN 12810-1-U                  Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych. Specyfikacje techniczne 
wyrobów. 

PN-EN 12811-2-U Sprzęt do robót tymczasowych 
PN-EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy. Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne 
zasady projektowania. 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące murów.  
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące murów.  
PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu 
PN-EN- 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN – 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  
Instrukcja WTA nr 2-9-04/D  
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Karty techniczne i instrukcje stosowania użytych materiałów i systemów wydane   
przez ich producentów. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 25.06.2015r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 
Prawo Budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie zgodności. (Dz.U.2015 poz.1165) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.                   
(Dz.U. nr 47.2003 poz.401) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bhp (Dz.U.z 2003r. nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami)  

 
I inne aktualnie obowiązujące przepisy i zalecane normy techniczne. 
Uwaga: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 

         OPRACOWAŁ: 

       


