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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU RENOWACJI I NAPRAWY POMNIKA  KATYŃSKIEGO  

NA CMENTARZU KOMUNALNYM NR 2 JUNIKOWO w POZNANIU   

 

 

 

 

BUDOWA:  Pomnik Katyński na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu 

ZAMAWIAJĄCY:  Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, Oddział w Poznaniu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru renowacji i naprawy Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu Komunalnym nr 2 

Junikowo w Poznaniu 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi                        

z pozostałymi dokumentami przetargowymi. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją; 

1.3.1. Dział I – Roboty rozbiórkowe. 

1.3.1.1. Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis 

1.3.1.2. Wstępne oczyszczenie powierzchni okładzin z kamienia naturalnego 

1.3.1.3. Mycie powierzchni z kamienia naturalnego roztworami detergentów 

1.3.1.4. Rozebranie okładzin z płyt marmurowych 

1.3.2. Dział II – Naprawa podłoża betonowego pod okładziny z płyt kamiennych 

1.3.2.1. Skucie nierówności podłoża i części odspojonych 

1.3.2.2. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin – czyszczenie i 

zmycie 

1.3.2.3. Jednokrotne gruntowanie podłoża gruntownikiem epoksydowym 

1.3.2.4. Naprawa podłoża przez szpachlowanie – pierwsza warstwa 

1.3.2.5. Naprawa podłoża przez szpachlowanie – pogrubienie warstwy 
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1.3.3. Dział III – Okładziny z płyt marmurowych – materiał 100 % z rozbiórki 

1.3.3.1. Montaż płyt marmurowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej 

1.3.3.2. Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami 

przygotowawczymi  - polerowanie 

1.3.4. Dział IV – Renowacja krzyża drewnianego 

1.3.4.1. Ostrożny demontaż oraz ponowny montaż  

1.3.4.2. Wymiana zbutwiałych elementów  

1.3.4.3. Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni drewnianych 

1.3.4.4. Przygotowanie powierzchni drewnianych d malowania 

1.3.4.5. Zagruntowanie powierzchni drewnianych 

1.3.4.6. Malowanie – pierwszy raz 

1.3.4.7. Malowanie – drugi raz 

1.3.4.8. Malowanie – trzeci raz 

UWAGA:  

Do obowiązku Wykonawcy należy przed rozpoczęciem prac sprawdzenie jakość podłoża 

betonowego.  

Podłoże musi być trwałe, bez spękań i ubytków.  

W przypadku stwierdzenia ubytków, luźnych elementów, nierówności, spękań należy 

uzyskać akceptację Zamawiającego do wykonania naprawy i wzmocnienia podłoży  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego materiałów do 

renowacji krzyża.  

Do obowiązku Wykonawcy należy usuwanie gruzu bezpośrednio do lub bieżącego wywozu. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zachowanie 

zgodności z poleceniami Zamawiającego oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

2.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/ 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją, jakość. 

 



3 

 

2.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 

2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem 

przed uszkodzeniami.  

Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed 

uszkodzeniami. 

3. WYKONANIE ROBÓT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1.1. Zabezpieczenie miejsca wykonania robót remontowych 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie 

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu 

zakończenia i odbioru końcowego robót 

3.1.2.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:  

- lokalizację magazynów.  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

3.1.3.    Ochrona przeciwpożarowa    

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 

obowiązujące w obiekcie.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót. 

3.1.4.    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 odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.       

3.2.   Ochrona Robót   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

Zamawiającego oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.      

3.3.   Rozpoczęcie prac     

Wykonawca przystąpi do prac w przeciągu 4 dni po przekazaniu placu budowy 

przez Zamawiającego. Z przekazania placu budowy zostanie spisany protokół. 

4.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1.  Kontrola, jakości robót   

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej, jakości robót dla osiągnięcia 

efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli 

robót.  

Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o: „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Tom II”.  

- kontrola zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną  

- kontrola kompletności wymaganych atestów  

- kontrola certyfikatów i oświadczeń,  

- kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w 

instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji. 

5.  ODBIÓR ROBÓT 

5.1.  Odbiór robót  

5.1.1. Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z realizacją robót 

remontowych.  
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5.1.2. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

5.1.3. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  

5.1.4.  Odbiór końcowy  

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów  

- prawidłowość wykonania  

-zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

7. PRZEPISY I NORMY  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z 

późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 

2001r. poz.627) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003r. Nr 169) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. 

Arkady 1989r. 

 

 

 

 


