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Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Definicje 

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU, następujące słowa i 

wyrażenia mają znaczenie ustalone poniżej: 

- Zamawiający/Inwestor – oznacza Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą przy ul. 

Minorytów 3, 45-017 Opole; 

- Wykonawca – oznacza osobę, w tym osobę prawną, zatwierdzoną przez Zamawiającego jako 

Wykonawcę zamówienia oraz jej ewentualnych następców prawnych; 

- Przepisy prawa – oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawa, ustawy, statuty, 

zarządzenia i inne prawa wydane przez władzę publiczną; 

- Dokumentacja projektowa – oznacza wszelkie opracowania konieczne do wykonania, z punktu 

widzenia celu uzyskania pozwolenia na budowę/wykonanie robót oraz zgodnej z prawem i 

sztuką budowlaną realizacji zamówienia. 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót zabezpieczających, 

remontowych oraz konserwatorskich zachowanych reliktów ośmiu baraków Stalagu 318/VIII F  

(fot. 1) wraz z remontem odbudowanego segmentu 2 w baraku nr: 3 i  odwodnieniem terenu w 

obrębie segmentu oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego  dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach, obecnie teren 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 

UWAGA: W ramach zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie 

opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 

1.3. Rys historyczny (materiały archiwalne Muzeum) 

Stalag 318/VIII F został zorganizowany na terenie, na którym w czasie I wojny światowej byli 

internowani żołnierze państw ententy. W latach 1921-1924 przebywali w nich niemieccy 

repatrianci z terenów włączonych do Polski. Podczas II wojny światowe, wiosną 1941 roku w 

utworzono w tym miejscu obóz dla jeńców radzieckich. Obok ok. 200 tys. jeńców radzieckich, w 

stalagu byli przetrzymywani także żołnierze innych państw koalicji antyhitlerowskiej, m.in. 

Serbowie, Włosi internowani po upadku rządu Mussoliniego, blisko 6 tys. powstańców 

warszawskich i 1,5 tys. słowackich, jeńcy francuscy. Obóz przechodził zmiany organizacyjne. 

Początkowo istniał samodzielnie jako Stalag 318, później Stalag VIII F. W czerwcu 1943 roku stał 

się częścią składową Stalagu VIII B, a w końcu 1943 Stalagu 344 Lamsdorf. W dniu 17 marca 

1945 roku został wyzwolony przez oddziały Armii Czerwonej. Od 1964 placówka zamiejscowego 
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oddziału Okręgowego Muzeum Śląska Opolskiego, od 1984 Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych. Obiekt wpisany w 1968 roku do rejestru zabytków jako Miejsce Pamięci Narodowej. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, 

remontowych oraz konserwatorskich zachowanych reliktów ośmiu baraków Stalagu 318/VIII F  (fot. 

1) wraz z remontem odbudowanego segmentu 2 w baraku nr: 3 i  odwodnieniem terenu w obrębie 

segmentu oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego  dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach, obecnie teren Centralnego Muzeum 

Jeńców Wojennych.  

Prace projektowe należy konsultować a następnie uzgodnić z właściwym urzędem konserwatorskim. 

Szczegółowy opis wymagań umieszczono w dalszej części opracowania. 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

3.1. Charakterystyczne parametry obiektów. 

Powierzchnia działki:        10,14 ha 

Powierzchnia terenu wewnątrz ogrodzenia   2,67 ha 

Ilość braków:       8 szt. 

Przybliżona szerokość 1 baraku:     17 m 

Przybliżona długość 1 baraku:     59 m 

Powierzchnia zabudowy 1 baraku:    od 1016 do 1033 m2 

Maksymalna wysokość ściany szczytowej:   ok. 420cm 

Powierzchnia zabudowy 1 segmentu:    ok. 171 m2 

Kubatura segmentu zrekonstruowanego   626 m3 

Powierzchnia wewnętrzna segmentu 2 baraku nr 3  156,75 m2  

Wymiary wewnętrzne segmentu 2 baraku nr 3  9,5x16,5 m 

Wysokość segmentu 2 baraku nr 3    2,65 m  

Wysokość segmentu 2 baraku nr 3 w kalenicy  4,26 m   

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

 Uchwała Rady Gminy Łambinowice nr XXXIX/242/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice – stanowi załącznik do 

PFU. 

 Wpis do rejestru zabytków nr rej. 1937/68 z 01.06.1968. Miejsce Pamięci Narodowej. Teren pod 

ochroną konserwatora zabytków. Zalecenia konserwatorskie Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków stanową załącznik do PFU. 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego na potrzeby prac konserwatorskich przy 

pozostałościach poobozowych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) 

Lamsdorf w Łambinowicach, Geowiert Rzepka Invest Sp. z o.o., grudzień 2017r. 
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 Do terenu inwestycji nie ma doprowadzonych żadnych przyłączy. 

 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które 

zostaną zawarte w projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji. 

Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę/wykonanie robót oraz 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in.: 

- programy konserwacji elementów obiektów wymagane przez Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi; 

- projekty wykonawcze; 

- projekty powykonawcze. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji projektowej winien uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie zaprojektowanych rozwiązań. Akceptacja Zamawiającego 

w zakresie projektu budowlanego upoważni Wykonawcę do skierowania projektu w celu 

uzyskania koniecznych opinii i pozwoleń, natomiast w zakresie projektu wykonawczego do 

realizacji prac budowlano-konserwatorskich. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: 

- projekt budowlany w 2 egz. papierowych; 

- projekty wykonawcze w 2 egz. papierowych; 

- inne, nie wymienione powyżej opracowania, konieczne do realizacji zamówienia, oraz projekt 

powykonawczy w 2 egz. papierowych. 

Dodatkowo Wykonawca przedłoży Zamawiającemu także całość dokumentacji projektowej w 

wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o przekazaniu autorskich praw majątkowych do 

wszystkich dzieł/opracowań. 

 Uwarunkowanie terminowe. 

Terminy uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych, uzyskania akceptacji Zamawiającego 

co do dokumentacji projektowej, ewentualnego wstrzymania robót oraz zakończenia robót 

określone zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

3.3.1. Założenia ogólne. 

We wszystkich obiektach występują zbliżone problemy, których specyfikacja wygląda 

następująco: 

- korozja betonu, cegieł i tynków, 

- zawilgocenie ścian, 

- zbieranie się wody opadowej w obrębie segmentów, w których posadzka pokrywa 

powierzchnię segmentu, 

- obniżenie nośności i/lub sztywności konstrukcji, 
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- przemieszczenia i separacja fragmentów konstrukcji, 

- porastanie powierzchni segmentów roślinnością, powodującą penetrację oraz 

rozsadzanie konstrukcji. 

W związku z powyższym propozycje rozwiązania tych problemów omówiono w sposób 

zwarty, zwracając jedynie uwagę na niektóre, indywidualne problemy, występujące w 

poszczególnych obiektach.   

Segment 2 w baraku nr 3, jako jedyny odbiegający stanem od reszty obiektów, objęty jest 

szerszym opracowaniem niż pozostałe segmenty pozostałości baraków obozu 

rozszerzonym o: 

- remont ścian (m.in. usunięcie zawilgoceń oraz wzmocnienia konstrukcyjne), 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, 

- wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej, 

- wymiana obróbek blacharskich oraz elementów wywiewek wentylacyjnych, 

- odwodnienie terenu w obrębie segmentu, 

- wymiana stolarki okiennej na nawiązującą do istniejącej o podwyższonej odporności na 

ataki lub włamania, 

- wymiana stolarki drzwiowej na nawiązującą do istniejącej o podwyższonej odporności 

na ataki lub włamania, 

- zabezpieczenia stolarki przeciw dewastacji i włamaniom. 

Celem przewidywanych do wykonania prac jest likwidacja istniejących zagrożeń dla 

bezpieczeństwa ludzi oraz zabytku, powstrzymanie postępujących procesów niszczenia 

przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania historycznej, 

oryginalnej substancji. Nie przewiduje się korygowania geometrii odkształconych 

fragmentów ścian i posadzek. 

Zamawiający postawił sobie za cel maksymalne zachowanie nielicznych, ocalałych 

reliktów dawnego Stalagu, podlegających ciągłym niszczącym wpływom warunków 

atmosferycznych oraz incydentalnie próbom dewastacji. Z uwagi na przyjęte rozwiązania 

planuje się powstrzymać proces niszczenia, umożliwić bezpieczną ekspozycję obiektów 

oraz wprowadzić nowe treści edukacyjne (np. tablice edukacyjne).  

3.3.2. Zagospodarowanie terenu 

Inwestycja nie ingeruje w formę obecnego zagospodarowania terenu. Zakłada się 

niepogorszenie istniejącego stanu w wyniku realizacji inwestycji. Jeżeli w trakcie 

prowadzenia prac wystąpią pogorszenia, zniszczenia i uszkodzenia stanu obecnego 

zagospodarowania, należy przywrócić stan obecnie istniejący. 

3.3.3. Zakres programu funkcjonalno-użytkowego. 

Generalnie, w zakresie planowanych do przeprowadzenia prac, przewiduje się: 

 oczyszczenie obrysów baraków z samosiejek oraz innej dziko porastającej roślinności, 
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 uzupełnienia bądź naprawy istniejących dróg zagospodarowania terenu oraz terenu 

postoju pojazdów wjeżdżających na teren obozu, 

 usunięcie drobnowymiarowego, całkowitego destruktu konstrukcji, relikty o większych 

gabarytach przewidziano do zachowania, wzmocnienia i konserwacji, 

 punktowe zabezpieczenie zagrożonych zawaleniem, silnie odkształconych fragmentów 

ścian nowoczesnymi przyporami i podporami stalowymi, czytelnie odróżniającymi się od 

elementów zabytkowych,  

 wzmocnienie i konserwację strukturalną pozostałości ścian, sklejenie spękań i 

zarysowań, przemurowanie zniszczonych oraz obluzowanych fragmentów murów 

ceglanych, hydrofobizację korony murów, 

 wzmocnienie strukturalne posadzek, uzupełnienie mniejszych ubytków, pozostawienie 

większych ubytków z wypełnieniem zasypką identyczną jak nawierzchnia dróg 

obozowych, 

 analiza problematyki wód opadowych i możliwości zalegania jej w poszczególnych 

segmentach po wykonaniu prac związanych z oczyszczeniem  z porastającej roślinności 

w nawiązaniu do dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz przedstawienie 

rozwiązań projektowych uwzględniających analizę. W przypadku zaobserwowania 

problemu z ujściem wody opadowej należy zaproponować rozwiązania nieinwazyjne lub  

ingerujące w stopniu minimalnym w tkankę historyczną obiektów, 

 wykonanie remontu segmentu 2 w baraku nr 3:  wzmocnienia elementów 

konstrukcyjnych, wzmocnienie i uzupełnienie tynków oraz posadzek, wykonanie  izolacji 

przeciwwilgociowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenia otworów 

przed dewastacją i włamaniem, wymiana pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem, 

wzmocnieniem lub wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana bądź 

uzupełnienia obróbek blacharskich oraz elementów wywiewek wentylacyjnych,  

 wykonanie nowego lub usprawnienia, udrożnienia lub odbudowy istniejącego 

odwodnienia segmentu 2 w baraku nr 3, w obrębie segmentu w nawiązaniu do badań 

podłoża gruntowego, 

 oznakowanie lub wydzielenie stref niebezpiecznych dla zwiedzających, 

3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

3.4.1. Zastawienie powierzchni (na podstawie inwentaryzacji budowlanych autorstwa M. 

Frydela). 

Nr pozycji Obiekt Powierzchnia zabudowy [m2] 

1 Barak nr 1 1033,49 

2 Barak nr 2 1028,06 

3 Barak nr 3 1022,26 
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4 Barak nr 4 1019,32 

5 Barak nr 5 1016,46 

6 Barak nr 6 1025,68 

7 Barak nr 7 1022,25 

8 Barak nr 8 1021,25 

RAZEM 8188,77 

 

UWAGA: Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

właściwości funkcjonalno-użytkowych. Możliwe przekroczenie ww. może wynieść 

plus/minus 2%. 

3.4.2. Stan obecny 

Z 20 sektorów, tworzących niegdyś zabudowę stalagu, zachowały się do dziś fragmenty 

baraków, pralni i łaźni, podmurówki magazynów żywnościowych, dwa zbiorniki 

przeciwpożarowe, hydrofor, a także droga, dzieląca obóz na dwie części. Obecny widok z 

góry z numeracją baraków przedstawia fot. 1, widok ogólny na całość fot. 2. 

 

Fot. 1. Widok reliktów Stalagu 318/VIII F z góry z naniesionymi roboczymi numerami baraków.  
Wykorzystane źródło: ortofotomapa z serwisu internetowego powiatu nyskiego. 

 



CCI Sp. z o.o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka, tel. 71 34678 29, e-mail proj@cci.com.pl 

9 

 

 

Fot. 2. Widok reliktów Stalagu 318/VIII F od strony północno-wschodniej. Na pierwszym planie 
barak nr 8. 

 

Położenie terenu na północ od Łambinowic, województwo opolskie. Do terenu 

doprowadzona jest droga gruntowa, z jednej strony prowadząca do Łambinowic, z drugiej 

w kierunku Szadurczyc. Teren wygrodzony jest ogrodzeniem z drutu kolczastego na 

słupach betonowych, otoczony lasem. Wszystkie baraki, którym roboczo nadano idąc od 

strony południowej numery od 1 do 8, mają zbliżoną geometrię, konstrukcję i znajdują się 

w zbliżonym stanie technicznym. Wyjątkiem jest jeden częściowo zrekonstruowany 

segment będący częścią baraku nr 3. Wymiary przykładowego baraku: szerokość ok. 17m 

oraz długość ok. 59m. Każdy z baraków składa się z 6 segmentów, oddzielonych 

poprzecznymi ścianami, do których wiodą bezpośrednie wejścia z zewnątrz, od strony 

ścian podłużnych. Do każdego z segmentów przylegają od zewnątrz obrysy dawnych 

latryn, zblokowane po dwa od sąsiadujących ze sobą segmentów. 

Konstrukcja poszczególnych elementów baraków: 

- fundamenty i ściany fundamentowe – posadowienie najprawdopodobniej na ławach 

betonowych wylewanych w gruncie (na obecnym etapie nie wykonano odkrywek 

sondażowych), 

- ściany nośne podłużne – betonowe, niezbrojone, o grubości ok. 25 cm, wylewane na 

budowie z jedną przerwą roboczą w połowie wysokości, przewiązywane ze sobą 

wkładkami z cegły pełnej. 
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- ściany nośne poprzeczne – betonowe, niezbrojone, o grubości ok. 25 cm, wylewane na 

budowie z jedną przerwą roboczą w połowie wysokości, przewiązywane ze sobą 

wkładkami z cegły pełnej, fragmenty szczytowe powyżej korony murów podłużnych 

wymurowane z cegły pełnej na zaprawie, otynkowane, 

- wymurowania – punktowe cokoły ceglane w miejscach kominów oraz dawnych podpór 

więźby dachowych, pierwotnie po 2 kominy oraz 6 podpór na każdy segment, 

- dachy – prawdopodobnie drewniane, kryte papą, dwuspadowe, do chwili obecnej nie 

zachowały się oryginalne dachy, zrekonstruowano dach nad segmentem nr 2 baraku nr 3, 

podłogi i posadzki - posadzki betonowe zatarte na gładko grubości do 5cm wylane na 

betonowej podbudowie grubości do 15cm, przegłębione poniżej otaczającego terenu od 

ok. 50 do 120cm, 

- nadproża – głównie betonowe niezbrojone, niektóre żelbetowe, nad zachowanymi 

otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych, 

- tynki wewnętrzne – na murze betonowym nie występują, na fragmentach ceglanych 

cementowo-wapienne grubości ok. 1-2cm,  

- tynki zewnętrzne – na murze betonowym nie występują, górne fragmenty ścian 

szczytowych, wykonanych z cegły, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości 

ok. 1-2cm, 

- stolarka okienna i drzwiowa – brak zachowania oryginalnej stolarki okiennej i 

drzwiowej, stolarka drewniana wtórna w segmencie 2 barak nr 3, 

- schody – ze względu na posadzki poniżej poziomu terenu, zewnętrzne schody na gruncie, 

schodzące do poziomu posadzek, 

- instalacje – nie stwierdzono wyposażenia w instalacje, choć ich się nie wyklucza ze 

względu na pozostałości latryn 

- instalacja odwodnieniowa wtórna, w obrębie segmentu 2, baraku nr 3. 

Obecny stan wszystkich elementów obiektów jest „zły” (zgodnie z literaturą fachową 

stopień zużycia elementów od 71 do 100%) oraz  "zły" i "lichy - nieodpowiedni" (stopień 

zużycia elementów od 51 do 70%) w przypadku segmentu 2 baraku nr: 3 , za główne 

przyczyny występujących uszkodzeń można uznać: 

- wiek obiektu i jego powojenną dewastację, zwłaszcza zniszczenia powstałe w wyniku 

rozbiórek i zawaleń dachów i ścian nośnych, 

- zastosowanie do wykonania materiałów niskiej jakości, 

- brak zabezpieczeń murów ruin przed opadami atmosferycznymi i niszczącym działaniem 

biodestrukcji, 

- brak prawidłowo działającego odprowadzenia wód opadowych w obrębie baraku nr 3. 

Znaczna cześć z elementów obiektów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 

zwiedzających oraz substancji zabytkowej a brak szybkiego wykonania prac przyczyni się 
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do całkowitej degradacji zachowanych elementów w niedalekim czasie. Planowane do 

wykonania prace budowlano-konserwatorskie powinny być przeprowadzone 

niezwłocznie w celu ratowania cennego dla historii narodu reliktu przeszłości i stanowią 

zakres wymagany do zapewnienia trwania substancji autentycznej. 

Poniżej przedstawiono charakterystyczne cechy wyróżniające poszczególne baraki, na 

podstawie własnych oględzin oraz informacji zawartych w inwentaryzacji budowlanej M. 

Frydela. Szczegółowa inwentaryzacja budowlana wraz z opisem występujących uszkodzeń 

i dokumentacją fotograficzną znajduje się w załączniku do PFU. 

3.4.2.1. Barak nr 1 

Barak nr 1 – zlokalizowany jako skrajny od strony południowej w kompleksie 

ogrodzenia obozu. Barak zachował się w obrębie betonowych ścian obwodowych 

mocno spękanych i wychylonych, od strony zachodniej zachował się fragment 

murowanej ściany szczytu otynkowany obustronnie. Brak pozostałych murowanych 

fragmentów ścian szczytów oraz fragmentów ścian działowych między segmentami. 

Posadzka w większości pokryta trawą i samosiejkami, zachowane fragmenty cokołów 

ceglanych po trzonach kominowych i słupkach podpierających więźbę dachową. 

 

Fot. 3. Widok reliktów baraku nr 1 od strony frontowej.  

3.4.2.2. Barak nr 2 

Barak nr 2 – zlokalizowany jako drugi od strony południowej w kompleksie ogrodzenia 

obozu. Barak zachował się w obrębie betonowych ścian obwodowych mocno spękanych 

i wychylonych od strony północnej i południowej, w obrębie murowanych ścian 

szczytów zachowały się nieliczne cegły od 3 do 10 warstw. Posadzka w częściowo 
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zarośnięta trawą i samosiejkami, zachowane fragmenty cokołów ceglanych po trzonach 

kominowych i słupkach podpierających więźbę dachową. 

 

Fot. 4. Widok reliktów baraku nr 2 od strony frontowej.  

3.4.2.3. Barak nr 3 

 

Fot. 5. Widok reliktów baraku nr 3 od strony frontowej.  



CCI Sp. z o.o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka, tel. 71 34678 29, e-mail proj@cci.com.pl 

13 

 

Barak nr 3 – zlokalizowany pomiędzy barakiem nr 2 a nr 4. Przed barakiem od strony 

wschodniej znajduje się tablica informacyjna. Barak zachował się w obrębie 

betonowych ścian obwodowych oraz ścian działowych wraz z murowanymi szczytami. 

Ściany działowe i częściowo obwodowe zabezpieczone przed utratą stateczności przy 

pomocy ceowników 160.  

Segment nr 2 baraku został zrekonstruowany. Ściany segmentu nr 2 odbudowano, 

otynkowano w całości i pobiałkowano. Wstawiono stolarkę okienną i drzwiową. Przy 

przyziemiu widoczny jest pas izolacji pionowej bitumicznej. Ściana wschodnia i 

zachodnia segmentu nr 2 wzmocniona trzema ceownikami 160 i płytami metalowymi o 

wymiarach 250x250x10mm. Segment przykryto dachem dwuspadowym o konstrukcji 

drewnianej, pokrytym papą na pełnym deskowaniu. Widoczne znaczne zawilgocenie 

odtworzonych otynkowanych ścian w strefie cokołowej oraz spękania tynków. 

Posadzka w większości pokryta trawą i samosiejkami, jedynie w obrębie segmentu nr2 

poddana rewitalizacji wraz z fragmentami cokołów ceglanych po trzonach kominowych 

i słupkach podpierających więźbę dachową. 

Pokrycie  dachowe w zrekonstruowanym segmencie 2 w złym stanie technicznym. 

Problem z odwodnieniem i wlewaniem się wody do wnętrza w trakcie opadów 

atmosferycznych oraz topnienia śniegu do zrekonstruowanego segmentu baraku.  

Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona i wypaczona ze względu na wiek i wpływ 

czynników atmosferycznych.   

3.4.2.4. Barak nr 4 

 

Fot. 6. Widok reliktów baraku nr 4 od strony frontowej.  
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Barak nr 4 – zlokalizowany pomiędzy barakiem nr 3 a nr 5. Barak zachował się w 

obrębie betonowych ścian obwodowych fragmentami do wysokości nadproży 

okiennych i drzwiowych, mocno spękanych i wychylonych. Od strony zachodniej 

zachował się w całości fragment murowanej ściany szczytu otynkowany obustronnie. 

Pełna wysokość ściany wynosi ok. 420 cm, w tym wysokość części betonowej ok. 250 

cm. Zachowały się większe fragmenty latryn przyległych do segmentów. W obrębie 

murowanych  szczytów ścian działowych zachowały się cegły do kilku warstw. 

Posadzka w większości pokryta trawą, gruzem i samosiejkami, zachowane fragmenty 

cokołów ceglanych po trzonach kominowych i słupkach podpierających więźbę 

dachową. 

3.4.2.5. Barak nr 5 

Barak nr 5 – zlokalizowany pomiędzy barakiem nr 4 a nr 6. Barak zachował się w 

obrębie betonowych ścian obwodowych mocno spękanych i wychylonych. Od strony 

zachodniej zachował się w duży fragment murowanej ściany szczytu mocno wychylony, 

co może grozić katastrofą budowlaną. W obrębie murowanych szczytów ścian 

działowych zachowały się cegły do kilku warstw. Posadzka w większości pokryta trawą, 

gruzem i samosiejkami drzew i krzewów, zachowane fragmenty cokołów ceglanych po 

trzonach kominowych i słupkach podpierających więźbę dachową. 

 

Fot. 7. Widok reliktów baraku nr 5 od strony frontowej.  
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3.4.2.6. Barak nr 6 

Barak nr 6 – zlokalizowany pomiędzy barakiem nr 5 a nr 7. Barak zachował się w 

obrębie betonowych ścian obwodowych mocno spękanych i wychylonych. Nie 

zachowały się murowane szczyty ścian działowych, jedynie od strony zachodniej 

fragment murowanej ściany szczytu mocno wychylony. Posadzka w większości pokryta 

trawą i samosiejkami, widoczne fragmenty cokołów ceglanych po trzonach 

kominowych i słupkach podpierających więźbę dachową. 

 

Fot. 8. Widok reliktów baraku nr 6 od strony frontowej.  

3.4.2.7. Barak nr 7 

Barak nr 7 – zlokalizowany pomiędzy barakiem nr 6 a nr 8.  

Barak zachował się w obrębie betonowych ścian obwodowych wraz z zachowaną 

prawie w całości zewnętrzną ścianą szczytową od strony zachodniej. Mocno wychylona 

i spękana szczytowa ściana zachodnia została zabezpieczona przy pomocy stalowych 

elementów konstrukcyjnych i przypór. W obrębie murowanych szczytów ścian 

działowych zachowały się cegły do kilku warstw. Posadzka w większości pokryta trawą, 

gruzem i samosiejkami drzew i krzewów, zachowane fragmenty cokołów ceglanych po 

trzonach kominowych i słupkach podpierających więźbę dachową. 
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Fot. 9. Widok reliktów baraku nr 7 od strony frontowej.  
 

3.4.2.8. Barak nr 8 

 

       

Fot. 10. Widok reliktów baraku nr 8 od strony frontowej.  
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Barak nr 8 – zlokalizowany jako skrajny od strony północnej w kompleksie ogrodzenia 

obozu. Barak zachował się w obrębie betonowych ścian obwodowych o wysokości od 

30 do 60cm (odcinkami do 120cm). Na powierzchni całego baraku zalegają duże 

fragmenty zawalonych ścian betonowych oraz gruz ceglany. Posadzka w większości 

pokryta trawą i samosiejkami, nieliczne zachowane fragmenty cokołów ceglanych po 

trzonach kominowych i słupkach podpierających więźbę dachową. 

4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

4.1. Zakres prac projektowych 

4.1.1. Zagospodarowanie terenu. 

 utrzymanie obecnego zagospodarowania terenu, 

 uzupełnienia bądź naprawy istniejących dróg zagospodarowania terenu oraz terenu 

postoju pojazdów wjeżdżających na teren obozu, 

 usunięcie samosiejek i innej dziko porastającej roślinności mającej negatywny wpływ na 

stan zachowania obiektów, z obrysu baraków oraz pasie do 4 metrów od ścian 

zewnętrznych. 

4.1.2. Rozwiązania architektoniczne. 

 wykreowanie spójnej formy ekspozycji reliktów poprzez zastosowanie tych samych 

rozwiązań materiałowych i technicznych dla wszystkich baraków, 

 wszystkie nowe elementy powinny się jednoznacznie odróżniać od istniejących elementów 

formą, konstrukcją, materiałem lub fakturą, niedopuszczalne jest imitowanie 

historycznych elementów oraz stylizowanie na historyczne z wyjątkiem napraw, 

wzmocnień i uzupełnień elementów istniejących, 

 prace projektowe i programy konserwatorskie należy uzgodnić i uzyskać pozwolenie 

konserwatorskie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4.1.3. Rozwiązania konstrukcyjne. 

 ze względu na zagrażające bezpieczeństwu deformacje części murów przewiduje się 

konieczność podparcia ścian przy wykorzystaniu posadowienia bezpośredniego na 

stopach fundamentowych. Należy również rozważyć możliwość wykonania mikropali 

iniekcyjnych lub pali wierconych. Za użyciem mikropali iniekcyjnych przemawiają 

przewidywane stosunkowo niskie wartości obciążeń, mobilność sprzętu wiertniczego, 

bezudarowość technologii, 

 spękania ścian betonowych o rozwartości powyżej 1mm należy skleić przy wykorzystaniu 

iniektów o bazie mineralnej, 

 wszystkie powierzchnie murów i posadzek należy wzmocnić strukturalnie przy 

wykorzystaniu preparatów bazujących na estrach kwasu krzemowego, 
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 przy pracach murarskich z wykorzystaniem cementu należy stosować cement tzw. „biały” 

o obniżonej zawartości szkodliwych soli, 

 stalowe przypory stabilizujące mury należy projektować z zapasem nośności i sztywności 

minimum 50% ze względu na konieczność uzyskania ponadnormatywnej trwałości. Jeśli 

jest to możliwe technicznie, stosować połączenia elementów umożliwiające w przyszłości 

demontaż przypór przy użyciu specjalistycznego (trudno dostępnego dla wandali) sprzętu 

bez powodowania uszkodzeń historycznej konstrukcji, 

 propozycje rozwiązań konstrukcyjnych jak i prace projektowe należy uzgodnić pod kątem 

konserwatorskim i uzyskać pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, 

4.1.4. Instalacje. 

 Istniejący system odwodnienia, rozprowadzenia po terenie wód opadowych z dachu 

segmentu 2 w baraku nr 3 oraz  z terenu w obrębie segmentu: należy wykonać  nowy lub 

usprawnić i udrożnić lub odbudować istniejący system odwodnienia w nawiązaniu do 

warunków terenowych oraz badań podłoża gruntowego. 

 analiza problematyki wód opadowych i możliwości zalegania jej w poszczególnych 

segmentach oraz analiza konieczności wykonania systemu rozprowadzenia wód 

opadowych w poszczególnych segmentach  w nawiązaniu do badań podłoża gruntowego. 

W przypadku zaobserwowania problemu z ujściem wody opadowej należy zaproponować 

rozwiązania nieinwazyjne lub  ingerujące w stopniu minimalnym w tkankę historyczną 

obiektów. 

4.1.5. Prace remontowe segmentu 2 baraku nr 3 

 wzmocnienia elementów konstrukcyjnych: spękania ścian budynku wzmacniać w 

nawiązaniu do pozostałych obiektów, 

 osuszenie murów zewnętrznych, 

 uzupełnienia tynków oraz posadzek , 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z wymaganymi zabezpieczeniami  przed 

dewastacją i włamaniem. Materiał, parametry, forma oraz formę zabezpieczenia uzgodnić 

na etapie projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu,  

 wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej murów zewnętrznych. 

 wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z uzupełnieniem, wzmocnieniem lub 

wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, 

 wymiana bądź uzupełnienia obróbek blacharskich oraz elementów wywiewek 

wentylacyjnych. 

4.1.6. Prace pozostałe  

 standard wykończenia powinien uwzględniać surowy charakter otoczenia,  
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 należy przeprowadzić rozpoznanie czy wprowadzone współcześnie stalowe elementy 

podpierające i usztywniające mury są wystarczające pod kątem konstrukcyjnym oraz 

docelowo zgodne ze stanowiskiem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co 

do ekspozycji całości – w razie konieczności przeprowadzić jednostkowe oceny nośności, 

wzmocnić lub przebudować oraz zabezpieczyć antykorozyjnie w sposób spójny dla 

wszystkich zabezpieczeń. 

4.1.7. Komunikacja  

 nie przewiduje się wprowadzania zwiedzających do wnętrza obrysów, poza segmentem nr 

2 baraku nr 3. 

4.1.8. Relikty latryn 

 oczyścić z roślinności, gruzu i ziemi, w razie potrzeby częściowo przemurować zniszczone 

fragmenty, w przypadku natrafienia na przerastające konstrukcję korzenie drzew, 

pozostawić je bez ingerencji. 

5. Opis wymagań przedmiotu zamówienia.  

5.1. Zakres robót potrzebnych do przeprowadzenia. 

5.1.1. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka drobnowymiarowego destruktu konstrukcji, rozbiórki wtórnych, 

współczesnych wymurowań niespójnych z historyczną konstrukcją. Demontaż stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz pokrycia połaci dachowej (segment 2 barak nr 3) 

5.1.2. Roboty ziemne 

Punktowe wykopy w miejscach przewidzianych do wykonania stóp fundamentowych. 

Wykopy liniowe w miejscach przebiegu instalacji drenarskiej. Prace należy prowadzić 

ręcznie, w przypadku odkrycia elementów o wartości zabytkowej niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego i Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

5.1.3. Roboty fundamentowe 

Wykonanie stóp fundamentowych pod przypory i podpory stabilizujące zagrożone 

fragmenty ścian obiektu. Ze względu na trwałość konstrukcji wymaga się zastosowania 

betonu klasy C25/30. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie mikropali iniekcyjnych lub 

pali wierconych. 

5.1.4. Konstrukcje betonowe 

Oczyszczenie powierzchniowe z materiału zwietrzałego (zaleca się wykorzystanie myjek 

ciśnieniowych), sklejenie spękań o rozwartości powyżej 1mm preparatami mineralnymi, 

wzmocnienie strukturalne preparatami na bazie estrów kwasu krzemowego. 

5.1.5. Konstrukcje stalowe 
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Wykonanie nowoczesnych podpór i przypór stabilizujących zagrożone zawaleniem 

fragmenty ścian ze stali węglowej ogólnego przeznaczenia, zabezpieczonej antykorozyjnie 

warstwami malarskimi o łącznej grubości suchej warstwy 350um, 

5.1.6. Konstrukcje murowe 

Przemurowanie fragmentów obluzowanych, uzupełnienie powierzchniowych ubytków w 

cegłach, wymiana cegieł całkowicie zniszczonych, wzmocnienie strukturalne preparatami 

na bazie estrów kwasu krzemowego. Wymaga się stosowania zapraw bazujących na tzw. 

białym cemencie, o zmniejszonej zawartości szkodliwych soli. 

5.1.7. Roboty tynkarskie 

Wykonanie uzupełniających tynków renowacyjnych na murowanych fragmentach ścian, 

spełniających wymogi WTA. 

5.1.8. Roboty impregnacyjne 

Wykonanie bezbarwnych powłok hydrofobizujących korony murów. 

5.1.9. Roboty dekarskie 

Wyłącznie segment nr 2 baraku nr 3  

Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

5.1.10. Roboty instalacyjne 

Istniejący system odwodnienia, rozprowadzenia po terenie wód opadowych z dachu 

segmentu 2 w baraku nr 3 oraz z terenu w obrębie segmentu: należy wykonać  nowy lub 

usprawnić i udrożnić lub odbudować istniejący system odwodnienia w nawiązaniu do 

warunków terenowych oraz badań podłoża gruntowego. Wody rozsączyć po terenie. 

5.1.11. Roboty izolacyjne  

Segment 2 w baraku nr 3 

Izolacje przeciwwilgociowe w strefach poniżej poziomu gruntu powłokowe bitumiczne, w 

strefach widocznych powyżej poziomu gruntu powłokowe mineralne. 

5.1.12. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej  

Segment 2 w baraku nr 3. Stolarka drewniana stylizowana na historyczną w zakresie 

podziałów i okuć. Zastosowanie szyb klasy P2. 

5.1.13. Roboty wymiany pokrycia dachowego i remont więźby dachowej 

Segment 2 w baraku nr 3. Zastosowanie pap termozgrzewalnych SBS podkładowych i 

nawierzchniowych. Drewno impregnowane ciśnieniowo bezbarwnie trójfunkcyjnie 

(przeciw grzybom, owadom i ogniu). 

5.1.14. Roboty dodatkowe  

5.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

5.2.1. Wymagania ogólne 

5.2.1.1. Obowiązki Inwestora/Zamawiającego 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz PFU oraz 
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pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej; 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę (i zaakceptowanym przez Inwestora) projekcie 

zagospodarowania placu budowy i programie realizacji inwestycji; 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

- Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego, Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót 

dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

przejęciu obowiązków j.w.  

5.2.1.2. Obowiązki Wykonawcy 

- Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, analiza sposobu 

odwodnienie i w razie potrzeby wykonania dokumentacji projektowej, 

zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 

trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, 

Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i 

terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 

powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy 

- Zabezpieczenie dostawy wody i energii elektrycznej 

- Zabezpieczenie odbioru ścieków i odpadów 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

 Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 

paliwem, olejem, chemikaliami. 

  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

  Możliwością powstania pożaru 

 Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie obiekty przed 

możliwością uszkodzenia. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 
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robót). 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej. 

- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 

zabytkową lub archeologiczną. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 

przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i władze 

konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego. Ponadto Wykonawca nie może dopuszczać pracowników do pracy w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz w przypadku nie wykonania 

właściwych zabezpieczeń stabilizujących istniejący obiekt na okres wykonania 

projektowanych prac. 

5.2.1.3. Materiały i sprzęt 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru; 

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 

i przydatność do robót; 

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek; 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 

w dokumentacji projektowej, polskich normach (PN), warunkach technicznych i ST 

(specyfikacji technicznej). Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

5.2.1.4. Transport 

- Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się 

do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

5.2.1.5. Wykonywanie robót 

- Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 

budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w PFU, programach i projektach. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 

skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 

kontroli robót budowlanych) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego 
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dokumentowane doświadczenie w realizacji obiektów zabytkowych (co najmniej 18-

miesięczną praktykę na budowie). 

5.2.1.6. Dokumenty budowy 

- W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:   

 dziennik budowy, 

 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

 atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, oraz użytych 

materiałów posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty 

techniczne) oraz w przypadkach gdzie jest to przewidziane prawem – Certyfikaty 

Bezpieczeństwa „B”. 

 dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

 protokołów odbiorów robót, 

- Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. 

- Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także: 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

 projektantom, 

 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

5.2.1.7. Kontrola jakości robót 

- Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 

terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 

organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 

zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt 

organizacji robót powinien zawierać: 

 terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie, 

 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

 wykaz środków transportu, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
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robót, 

 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 

 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

 sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

- W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 

 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

- Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli 

wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 

5.2.1.8. Odbiór robót 

- Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, PFU, projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym oraz określenie ich wartości technicznej . 

- Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu. Odbioru dokonuje się przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

- Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

- Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 

zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

- Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

5.2.1.9. Dokumenty do odbioru robót 

- Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową 

 Dziennik budowy  

 Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

 Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

 Sprawozdanie techniczne 

 Dokumentację powykonawczą 

- Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

5.2.1.10. Tok postępowania przy odbiorze (opisany zostanie w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik do SIWZ) 

- Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy . 

- Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 

5.2.2. Roboty rozbiórkowe (45111300-1).  

5.2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z reliktami zachowanych 8 baraków Stalagu 318/VIII 

F dawnego Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.2.2. Zakres robót 

Rozebranie drobnowymiarowych zniszczonych betonowych i ceglanych fragmentów 

baraków. Oczyszczenie powierzchni ścian baraków i usunięcie odspojonych 

fragmentów betonu. Ostukanie powierzchni posadzek i usunięcie odspojonych 

fragmentów betonu. Ostukanie betonowej powierzchni schodów oraz przybudówek i 

usunięcie odspojonych fragmentów betonu. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz demontaż pokrycia dachowego - segment 2 barak nr 3,  

5.2.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

- Gruz betonowy. 

- Gruz ceglany. 

- Tynki. 

- Stolarka okienna i drzwiowa. 

- Pokrycie dachowe – papa, drewno. 

- Obróbki blacharskie. 

5.2.2.4. Sprzęt 

Myjki ciśnieniowe, szczotki, szpachle, młotki, łomy, dłuta, wiadra, taczki, rusztowania. 
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5.2.2.5. Transport 

Transport ręczny, wiadra, taczki. 

5.2.2.6. Wykonanie robót 

- W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i 

ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 

niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora oraz Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 

zabezpieczenia. 

5.2.2.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, dokładności oczyszczenia i 

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu robót i składowania uzyskanego materiału 

rozbiórkowego. 

5.2.2.8. Jednostka obmiaru 

Objętość muru i betonu (m3); powierzchnia posadzek (m2) stolarki szt. m2  

5.2.2.9. Odbiór robót 

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.2.2.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.2.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  

Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 

5.2.3. Roboty ziemne i porządkowe (45112000-5, 45111220-6). 

5.2.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z reliktami zachowanych 8 baraków Stalagu 318/VIII F 

dawnego Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna stanowi 

dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

5.2.3.2. Zakres robót 

- Wykopy pod stopy fundamentowe. 

- Oczyszczenie posadzek i przyległego terenu z zalegającego gruzu i roślinności. 

5.2.3.3. Materiały 

- Ziemia z wykopów. 

- Gruz betonowy i ceglany. 

- Szczątki roślinne, samosiejki. 
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5.2.3.4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki. Możliwa mechanizacja prac wymaga uzyskania zgody 

Inwestora. 

5.2.3.5. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. 

5.2.3.6. Wykonanie robót 

Metoda wykonania robót ręczna. 

W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i 

ostrożnie.  W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 

niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora. 

5.2.3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

5.2.3.8. Jednostka obmiaru 

Objętość gruzu (m3); powierzchnia posadzek (m2)  

5.2.3.9. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

5.2.3.10. Podstawa płatności  

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.3.11. Przepisy związane 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

5.2.4. Roboty stalowe (45223100-7).  

5.2.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie konstrukcji stalowych przy pracach  związanych remontem 

zachowanych reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F dawnego Obozu Jenieckiego w 

Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji 

i odbiorze robót. 

5.2.4.2. Zakres robót 

 Wykonanie stalowej konstrukcji zabezpieczającej odkształcone ściany baraków. 

 Montaż konstrukcji stalowej. 

5.2.4.3. Materiały 

 Stalowe elementy warsztatowe ze stali węglowej. 
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 Stalowe elementy profilowe ze stali węglowej. 

 Elektrody spawalnicze. 

 Śruby z nakrętkami. 

 Żywice iniekcyjne poliuretanowe lub epoksydowe 

5.2.4.4. Sprzęt 

 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 Sprzęt do robót spawalniczych: 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologia spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczna wentylacja; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do połączeń śrubowych. 

Do wykonywania połączeń śrubowych należy używać kluczy dynamometrycznych. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku projektu organizacji robót sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 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 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
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użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, 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. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

5.2.4.5. Transport i składowanie. 

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 i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umowa. 

Przy ruchu na 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 Inspektora Nadzoru 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. 

 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  

 Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.  

 Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem.  

 Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  

 Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 

miejsca przeznaczonego do scalania. 

 Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 

antykorozyjnej. 

 Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 
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 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2.4.6. Wykonanie robót 

 Składanie zespołów. 

 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie odpowiednich wymagań dokładności zespołów i 

wykonania połączeń. 

 Połączenia spawane. 

- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 

rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

- Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

- Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 

1,5mm. 

- Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza sie grubość mniejsza: 

 - o 5% – dla spoin czołowych, 

 - o 10% – dla pozostałych. 

- Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą sie 

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 

nawisy lica. 

- Zalecenia technologiczne: 



CCI Sp. z o.o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka, tel. 71 34678 29, e-mail proj@cci.com.pl 

31 

 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne, 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierna ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 Połączenia na śruby. 

- Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejsza 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 

otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

- Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni. 

- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwa smaru. 

- Śruba w otworze nie powinna przesuwać sie ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

- Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

- Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

- Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. 

- Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 

- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie 

śrub kotwiących. 

- Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-

06200.  

- Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 

oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.  

- Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane 

przechowywane w warunkach suchych.  

- Jeżeli  uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy 

powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

- W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 



CCI Sp. z o.o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka, tel. 71 34678 29, e-mail proj@cci.com.pl 

32 

 

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem 

i materiałami.  

- Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

- Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  

- Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 

samych  własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 

przed wypadnięciem.  

- W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2mm.  

- Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie 

konieczności rozwiercać.  

- W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 

konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na 

budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

5.2.4.7. Kontrola jakości 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej 

sprawdzeniu podlega:  

- wymiary i kształt dostarczonego materiału, 

- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 

- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe, 

- wymiary wykonanych elementów montażowych, 

- kształt wykonanych elementów montażowych, 

- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok 

malarskich. 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych, 

- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome, 

- połączenia  montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

5.2.4.8. Jednostka obmiaru 

Ilość elementów (szt.), ciężar stali (kg). 
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5.2.4.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

5.2.4.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.4.11. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

5.2.5. Roboty malarskie (45442100-8). 

5.2.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót malarskich przy pracach związanych z remontem zachowanych reliktów 8 

baraków Stalagu 318/VIII F dawnego Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja 

techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.5.2. Zakres 

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji zabezpieczającej odkształcone ściany 

baraków. Prace malarskie segmentu nr 2 baraku nr 3. 

5.2.5.3. Materiały 

 Farba podkładowa np. Tikkurila Temaprime AB lub równoważna. 

 Farba antykorozyjna np. Tikkurila Temalac AB 50 lub równoważana. 

 Farby krzemianowe. 

5.2.5.4. Sprzęt 

Mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, wałki malarskie, pędzle, szczotki. 

5.2.5.5. Transport i przechowywanie. 

Niewłaściwe przechowywanie pojemników z wyrobami malarskimi (na mrozie lub 

narażenie na bezpośrednie działanie słońca) może doprowadzić do zmiany ich 

właściwości. W przypadkach występowania podejrzeń dotyczących warunków 

przechowywania farb uzasadnione jest przeprowadzenie badań kontrolnych: 

  - porównanie wyglądu, zapachu farby oraz wyschniętej powłoki podanych w karcie 

technicznej ze stanem rzeczywistym; 

  - gęstości (metodą piknometryczną); 

  - czasu schnięcia; 

  - grubości krycia. 
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5.2.5.6. Wykonanie robót 

 Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić czy odebrane zostało 

podłoże i czy jego wilgotność pozwala na rozpoczęcie malowania. 

 Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym 

mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

 Prace malarskie, większości przypadków, należy wykonywać przy temperaturze 

otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Graniczne wartości temperatur podawane są 

zazwyczaj w kartach technicznych wyrobów. 

 W kartach technicznych zastosowanych wyrobów malarskich należy zwrócić uwagę na 

następujące zalecenia producenta: 

- wymagania do podłoży (typ, sposób oczyszczania, wilgotność, temperatura, czy 

farba może być zastosowana do malowania konkretnego podłoża), 

- zakres temperatur powietrza, przy których można aplikować wyroby malarskie 

oraz warunki schnięcia, 

- wymagany sprzęt. 

 Nie należy wykonywać prac malarskich na powierzchniach bezpośrednio 

nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. 

 Od momentu nałożenia farby do momentu jej wyschnięcia należy obserwować 

temperaturę powietrza. 

 Nie wolno wykonywać prac przy nadmiernych przeciągach oraz w temperaturach 

przekraczających graniczne. 

 W okresie występowania niskich temperatur pomieszczenia powinny być ogrzewane. 

Niedopuszczalne jest stosowanie grzejników wydzielających podczas pracy parę. 

 Do farb nie dodawać innych farb lub i preparatów. 

 Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. 

 Zaleca się nakładanie preparatów w dwóch warstwach. 

 Należy przestrzegać zaleceń producenta farby co do przestrzegania czasów wysychania i 

utwardzania powłoki. Między poszczególnymi etapami malowania należy sprawdzać czy 

zachowano czasy schnięcia i odstępy między nakładaniem poszczególnych warstw. 

 Nowo wykonane powłoki malarskie chronić do jej całkowitego wyschnięcia przed 

opadami atmosferycznymi stosując odpowiednie osłony. 

5.2.5.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych warstw malarskich z dokumentacją opisową i rysunkową 

według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 

odbiorów częściowych podłoża oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
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oględzin zewnętrznych.  

Kontrola jakości wykonania prac malarskich obejmuje sprawdzenie: 

 - zgodności ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i 

połysku; 

 - niezmywalności powłoki; 

 - nieścieralności powłoki; 

 - jednolitości i równomierności barwy (bez smug, plam, złuszczeń, uszkodzeń, 

prześwitów podłoża, śladów pędzla, widocznych łączeń i poprawek). 

Badanie powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest 

zabrudzenie farbami powierzchni przylegających oraz występowanie powierzchni 

niemalowanych. 

 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 Na podłożach metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409 (badanie metodą 

siatki nacięć). 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą 

za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać na odporną na zmywanie, jeżeli po 

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną 

prześwity podłoża. 

 Sprawdzenie twardości – przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki z 

drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Na powłokach nie powinno to pozostawić rys 

widocznych okiem nieuzbrojonym w rozproszonym świetle dziennym z odległości około 

0,5m. 

 Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być 

odebrane, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i 

komfortu użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru. 

5.2.5.8. Jednostka obmiaru 

Malowane powierzchnie (m2). 
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5.2.5.9. Odbiór 

Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

5.2.5.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.5.11. Przepisy związane 

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Opracowanie dokumentacji 

dotyczącej nowych prac i renowacji. 

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk.  

PN-EN 12500 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 

warunkach atmosferycznych.  

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1-6.  

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 

cynkowe i aluminiowe.  

Karty techniczne produktów. 

5.2.6. Roboty w zakresie scalenia spękanych ścian (45453000-7). 

5.2.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie scalenia spękanych ścian przy pracach związanych z remontem 

zachowanych reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F dawnego Obozu Jenieckiego w 

Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze robót 

5.2.6.2. Zakres robót 

 Wzmocnienie ścian baraków. 

 Iniekcje spękań o większej rozwartości powyżej 1mm iniektami na bazie mineralnej. 

5.2.6.3. Materiały 

 Iniekty na bazie mineralnej do wypełniania spękań i rys, np. Remmers Aida 

Injektionsleim lub równoważna. 

 Zaprawy do spoinowania spękań. 
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5.2.6.4. Sprzęt 

Mieszarki, wiadra, pakery, wiadra, taczki, pompy niskociśnieniowe do zapraw. 

5.2.6.5. Transport 

Wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny. 

5.2.6.6. Wykonanie robót 

Wypełnić wszystkie szczeliny występujące w konstrukcji muru. Rysy i  spękania skleić 

poprzez iniekcję.  

5.2.6.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych 

producenta materiałów i zgodności z projektem. Sprawdzenie estetyki wykonanych prac. 

5.2.6.8. Jednostka obmiaru 

Objętość preparatu (m3). 

5.2.6.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

5.2.6.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.6.11. Przepisy związane 

Karty techniczne preparatów. 

5.2.7. Roboty tynkarskie (45324000-4). 

5.2.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót tynkarskich przy pracach związanych z remontem zachowanych reliktów 8 

baraków Stalagu 318/VIII F dawnego Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja 

Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.7.2. Zakres 

 Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach szczytowych. 

 Wykonanie tynków renowacyjnych w miejscach brakujących tynków. 

5.2.7.3. Materiały 

 System tynków renowacyjnych zgodnych z wytycznymi WTA 

5.2.7.4. Sprzęt 

Myjki ciśnieniowe, szczotki, pomosty robocze, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła 

do zapraw, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, kielnia, packa tynkarska, łata, 

przenośne zbiorniki na wodę, pędzle, szczotki. 

5.2.7.5. Transport i przechowywanie. 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. 

Zaprawy powinny być przewożone i przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
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chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza przed wilgocią.  

5.2.7.6. Wykonanie robót 

 Odsłoniętą po skuciu zwietrzałych tynków powierzchnię ścian należy dokładnie oczyścić 

ręcznie z pozostałości zanieczyszczeń poprzez szczotkowanie. 

 Przystąpienie do robot powinien poprzedzić odbiór podłoża w celu oceny jego 

przydatności pod naprawę. Przez podłoże należy rozumieć powierzchnię przeznaczoną 

do naprawy, zapewniającą pewne i trwałe połączenie. Badanie podłoża trzeba 

przeprowadzić zgodnie z normą, na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 

(skrobania) oraz zwilżania, uwzględniając aktualne zalecenia producenta.  

 Do czynności zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczają się: 

- ocena wilgotności, równości i chłonności podłoża, 

- sprawdzenie występowania luźnych części podłoża, 

- kontrola wymiarów ścian lub stropów wg normy, 

- ocena głębokości spoin i przyczepności zagruntowanego podłoża, 

- sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitów solnych, kurzu i tłustych plam. 

 Przygotowując podłoże do naprawy należy oczyścić je z kurzu i substancji tłustych. 

 Badania mają posłużyć upewnieniu się, że podłoże pod naprawę jest: 

- wolne od wykwitów, 

- nie zamarznięte, o temp. pow. 5°C, 

- nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 

- jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, 

- szorstkie, suche. 

 Naprawy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

 Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne wymagają zwilżenia woda 

bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy. 

5.2.7.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych napraw z dokumentacją opisową i rysunkową według 

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Kontrola jakości wykonania prac naprawczych obejmuje: 

 - zgodność wykonania tynków z dokumentacją, 

 - kompletność dokumentacji materiałowej, 
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 - przyczepność tynku do podłoża, 

 - mrozoodporność, 

 - grubość zaprawy, 

 - wygląd i pozostałe właściwości, 

 - prawidłowość wykonania powierzchni, 

 - warunki pielęgnacji zaprawy, 

 - wilgotność powierzchni naprawionej, 

 - czystość powierzchni naprawionej, 

5.2.7.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2). 

5.2.7.9. Odbiór 

Roboty naprawcze odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

5.2.7.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.7.11. Przepisy związane 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.2. 

Zaprawa murarska. 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-70 /B-10100  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-65 /B-10101  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 

wewnętrznych. 

Karty techniczne produktów. 

5.2.8. Roboty betonowe (45262350-9). 

5.2.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betonowych związanych z remontem zachowanych reliktów 8 baraków Stalagu 

318/VIII F dawnego Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna 

stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
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5.2.8.2. Zakres robót 

Wykonanie betonowych stóp fundamentowych pod stalowe konstrukcje zabezpieczające 

odkształcone ściany baraków. 

5.2.8.3. Materiały 

Beton klasy C25/30 

5.2.8.4. Sprzęt 

Skrzynie do betonu, wiadra, taczki, łopaty, deskowania, wibratory. 

5.2.8.5. Transport 

Samochód ciężarowy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny. 

Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegać: 

 Naruszeniu jednorodności mieszania (segregacja składników). 

 Zmianom w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego na skutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych. 

 Ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod 

wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.. 

 Zanieczyszczeniom. 

 Zmianom temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny gwarantować, że do 

miejsca układania zostanie dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciekłości, 

jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania.  

Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku. W 

razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza. 

Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dopuszcza się jej dostarczenie na miejsce 

ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek. 

5.2.8.6. Wykonanie robót 

 Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych należy wykonywać tak, by umożliwić 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie pożądanej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia elementu przed utratą ciepła w 

czasie. 

 Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli 
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zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej 

w temperaturach dodatnich. 

 Dopuszczalne odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia wykonywanych 

konstrukcji betonowych nie powinno przekraczać wielkości podanych w odpowiednich 

normach. 

 Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu: 

zapewnienia właściwej wilgotności mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed 

przemarzaniem, nasłonecznieniem oraz deszczem. 

 Przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu poprzez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę i prowadzić ją przez co najmniej 14 dni. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami, 

obciążeniami oraz drganiami. Dodatkowo powierzchnie betonu w okresie dojrzewania 

należy chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności 

wiatrem, słońcem oraz mrozem przez ich osłanianie i zwilżanie odpowiednie do 

panujących warunków atmosferycznych. 

5.2.8.7. Kontrola jakości 

Kontrola robót betonowych powinna obejmować: 

 Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania. 

 Sprawdzenie cech wytrzymałościowych betonu. 

 Sprawdzanie prawidłowości przebiegu dojrzewania betonu. 

5.2.8.8. Jednostka obmiaru 

Objętość betonu (m3). 

5.2.8.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

5.2.8.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.8.11. Przepisy związane 

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN- B- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu. 

PN-B-30000:1988 Cement portlandzki. 

PN-B-30001:1988 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-01100:1989 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu. 
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PN-B-06251:1963 Roboty betoniarskie i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

5.2.9. Roboty posadzkowe (45432100-5). 

5.2.9.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie naprawy i zabezpieczenia posadzek przy pracach związanych z 

zachowaniem reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F dawnego Obozu Jenieckiego w 

Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze robót. 

5.2.9.2. Zakres robót 

 Oczyszczenie uszkodzonej betonowej powierzchni posadzki baraków. 

 Oczyszczenie uszkodzonej powierzchni schodów i innych betonowych powierzchni 

otaczających baraki. 

 Uzupełnienie uszkodzonej betonowej powierzchni posadzki baraków. 

 Uzupełnienie uszkodzonej powierzchni schodów i innych betonowych powierzchni 

otaczających baraki. 

 Uzupełnienie większych ubytków (powyżej 50cm2) grysem bazaltowym. 

5.2.9.3. Materiały 

 Wylewka betonowa (w przypadku ubytków o powierzchni do50cm²). 

 Grys bazaltowy. 

5.2.9.4. Sprzęt 

Myjka ciśnieniowa, szczotki, poziomice, mieszarka, wiadra, pace, szpachle, miernik 

wilgotności. 

5.2.9.5. Transport 

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. 

Transport samochodowy i ręczny, taczki, wózki. 

5.2.9.6. Wykonanie robót 

 Odsłoniętą po skuciu betonu uszkodzoną powierzchnie należy dokładnie oczyścić ręcznie 

z pozostałości betonu i innych zanieczyszczeń poprzez szczotkowanie. 

 Zachowane fragmenty betonowej powierzchni należy oczyścić. Do czyszczenia należy 

stosować jak najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimną względnie gorącą wodą 

lub czyszczenie parą wodną. 

 Ubytki betonu należy odtworzyć przy wykorzystaniu wylewki betonowej. 

 Ubytki o powierzchni powyżej 50cm² uzupełnić poprzez wysypanie grysem bazaltowym. 
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5.2.9.7. Kontrola jakości 

Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegają: 

 Wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem. 

 Prawidłowość powierzchni. 

5.2.9.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia posadzek (m2). 

5.2.9.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 

5.2.9.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.9.11. Przepisy związane 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.2. 

Zaprawa murarska. 

5.2.10. Wzmocnienie strukturalne i hydrofobizacja powierzchni (45453100-8). 

5.2.10.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych ze wzmacnianiem strukturalnym i hydrofobizacją powierzchni przy 

pracach związanych z zachowaniem reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F dawnego 

Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument 

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.10.2. Zakres 

 Wzmocnienie powierzchni betonowych ścian. 

 Wzmocnienie powierzchni posadzki. 

 Wzmocnienie powierzchni schodów oraz innych powierzchni otaczających baraki. 

 Hydrofobizacja korony murów. 

5.2.10.3. Materiały 

 Preparat wzmacniający na bazie estrów kwasu krzemowego, np. REMMERS KSE 300 lub 

porównywalny. 

 Preparaty do hydrofobizacji paroprzepuszczalny odporny nadziałanie UV, np. REMMERS  

Funcosil WS lub porównywalny. 

5.2.10.4. Sprzęt 

Natryskiwarka (pompa) niskociśnieniowa, pędzle, szczotki, wiadra, mieszarka, sprzęt 

ochronny do prac z impregnatami (odzież, okulary i maski, rękawice ochronne). 

5.2.10.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, na placu budowy i we 

wnętrzach – wózki, taczki i transport ręczny. 
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5.2.10.6. Wykonanie robót 

 W celu osiągnięcia pożądanej głębokości wnikania należy nasączać wskazanym 

preparatem małe powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, aż nanoszony materiał nie 

będzie już wchłaniany przez podłoże.  

 Ilość preparatu niezbędna do wzmocnienia zależy od stopnia zwietrzenia materiału 

budowlanego. Zużycie może wynosić pomiędzy 0,5 a 9 l/m2. Wymagane zużycie należy 

określić w trakcie badań wstępnych oraz na powierzchni próbnej.  

 Aplikacja przy użyciu niskociśnieniowego urządzenia natryskowego lub opryskiwacza 

butelkowego. Aby można było nasączyć całą osłabioną strefę preparatem 

wzmacniającym konieczne jest, aby wzmacniana powierzchnia była powietrznie sucha, 

chłonna i nie podgrzana.  

 W momencie wykonywania zabiegu zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz 

otaczającego powietrza powinny mieścić się w zakresie pomiędzy 8°C i 25°C.  

 Dla uniknięcia silnego podgrzania można stosować np. osłony przeciwsłoneczne.  

 Preparaty należy nanosić z zastosowaniem dyszy dającej szeroki strumień, nasycając tak 

aby po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu o długości 30-50cm.  

 Podczas aplikacji dysza powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania, oraz 

natychmiast należy rozprowadzić preparat pędzlem angielskim lub szczotką.  

 W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk 

jest niemożliwe, można pracować także pędzlem. Aby uniknąć przy takiej metodzie pracy 

wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym 

narzędziem.  

 Świeżo pokryte powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. 

Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie 

wpływa na głębokość wnikania.  

 Preparaty można także nanosić na lekko wilgotne materiały budowlane.  

5.2.10.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów.  

5.2.10.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2). 

5.2.10.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.10.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.10.11. Przepisy związane 

Karty techniczne preparatów . 
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5.2.11. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5). 

5.2.11.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zachowanych reliktów 8 

baraków Stalagu 318/VIII F (segment 2 barak nr 3) dawnego Obozu Jenieckiego w 

Łambinowicach. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

5.2.11.2. Zakres 

 Wymiana stolarki okiennej 

  Wymiana stolarki drzwiowej 

 Wymiana ślusarki drzwiowej 

 Wymiana zabezpieczeń wymaganych przez Inwestora dot. zabezpieczeń przeciw 

włamaniom i wandalizmowi 

5.2.11.3. Materiały 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

Szklenie szkło bezpieczne lub klejone klasy minimum P2. 

Ślusarka drzwiowa i okienna stalowa lub aluminiowa. 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U: nie jest wymagany ze względu na 

obiekt 

W przypadku okien, których nie obejmuje aprobata techniczna, Wykonawca (producent) 

jest zobligowany do sporządzenia indywidualnej dokumentacji technicznej dla danego 

okna. 

Nawiew powietrza zewnętrznego 

Sposób otwierania i podziały: wg dokumentacji projektowej. 

Wzornictwo, kolorystyka, ślusarka itp. należy zasugerować jak istniejące oraz uwzględnić  

wymagania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu i Inwestora 

Kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta. 

Masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami. 

5.2.11.4. Sprzęt 

Roboty związane z montażem okien można wykonywać wg dowolnego typu sprzętu 

akceptowanego przez Inwestora. Do systemowego montażu okien wykorzystać należy 

wiertarki, wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania 

zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii. 

5.2.11.5. Transport i przechowywanie. 

Transport gotowych elementów odbywa się w pozycji pionowej specjalnie 

przygotowanymi samochodami dostawczymi wyposażonymi w stojaki. Elementy w 

czasie transportu powinny być oddzielone przekładkami tłumiącymi drgania i 
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zabezpieczającymi stolarkę przed uszkodzeniem. Ponadto elementy powinny być 

zabezpieczone przed przesuwaniem bądź utrata stateczności. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów oraz zieleń na 

trasie dojazdu do obiektu. 

5.2.11.6. Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze 

Wszystkie elementy podlegające wymianie należy zdemontować. 

Zdemontowane drzwi należy wywieść na składowisko odpadów. 

Okna po demontażu należy wywieść na składowisko odpadów. 

Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie 

montażu ostatecznie wybranego producenta stolarki. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 

zachować następujące zasady ich prowadzenia : 

Stolarkę należy montować w gotowych otworach.  

Bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem montażu dokonać obmiaru otworów z natury. 

Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być 

większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 

zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 

ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do 

montażu ościeżnic. 

Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 

otwieranie. 

Elementy stolarki należy dostarczyć jako kompletne łącznie ze wszystkimi akcesoriami 

(okucia, progi, itp). 

Gdy okna zostaną ustawione, należy dokładnie sprawdzić je w pionie i w poziomie 

(odchylenie od pionu nie powinno być większe od 1mm na 1m wysokości. Odchyłki 

brzegów skrzydła od płaskości<1,2 mm wg normy, odchyłki naroża skrzydła od 

prostokątności <0,15 mm/1 m wg normy). 

Po ustawieniu ościeżnicy należy sprawdzić geometrię ustawienia przez dokonanie 
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pomiaru przekątnych ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

przekraczać: 

- 2mm przy długości przekątnej 1m; 

- 3mm przy długości przekątnej do 2m; 

- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Przy mocowaniu ustawionej ościeżnicy uważać aby przy dokręcaniu nie odkształcić jej 

profilu. 

Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 

ustawieniu ościeżnicy w murze. 

Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą 

a murem zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy 

malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i 

pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 

działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a 

murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 

ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską z powierzchni 

ślusarki. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać 

pod uwagę: 

- obciążenia własne; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 

- obciążenia ruchowe; wielkość okna, obciążenia wiatrem, 

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

5.2.11.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- wymiarów stolarki okiennej i części składowych. 

- zgodności z dokumentacją techniczną. 

- jakości materiałów, w tym jednolitość barwy stolarki oraz powierzchni powłok. 

- prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 
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płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

- dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

- dokładności robót wykończeniowych. 

- prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

5.2.11.8. Jednostka obmiaru 

Ilość (szt.), powierzchnia (m2). 

5.2.11.9. Odbiór 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Prawidłowość montażu. 

- Stan techniczny stolarki. 

- Sposób osadzenia ościeżnic. 

- Dopuszczalne odchyłki. 

- Sprawność skrzydeł i elementów ruchomych. 

- Prawidłowość montażu uszczelek. 

- Jakość powłoki malarskiej. 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ST i przedmiarze 

robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej i 

wykończenia ościeży.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, PFU, niniejszymi 

wymaganiami , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

5.2.11.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.11.11. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-05000:1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-B-10085:1988  Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

BN-75/7150-03  Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
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wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 

"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane. 

5.2.12. Roboty dekarskie (45261210-9). 

5.2.12.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót remontu dachu zachowanych reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F (segment 2 

barak nr 3) dawnego Obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja techniczna jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.12.2. Zakres 

Więźba i połać dachowa  (segment 2 w baraku nr 3).  

Zakres robót objętych ST obejmuje: 

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego, 

- demontaż uszkodzonych fragmentów deskowań, 

- odtworzenie uszkodzonych elementów deskowań, 

- montaż obróbek blacharskich, 

- wykonanie nowych warstw dachowych i odwodnienia dachu. 

- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki. 

5.2.12.3. Materiały 

 Deski i krawędziaki drewniane impregnowane ciśnieniowo trójfunkcyjnie środkiem 

bezbarwnym 

 Gwoździe ocynkowane i wkręty do drewna 

 Preparat gruntujący bitumiczny 

 Gwoździe papowe 

 Papa termozgrzewalna SBS podkładowa, wymagania: 

o gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 

o grubość papy 3,4 mm, 

o wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 

 Papa termozgrzewalna SBS nawierzchniowa, wymagania: 

o gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 

o zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 

o maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/ poprzek, min. 

1000/800 N, 

o wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 

40/40%, 

o giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
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o grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 

 Blacha ocynkowana gr. min. 0,55mm 

5.2.12.4. Sprzęt 

- łomy, piły do drewna, młotki, 

- palnik gazowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- wąż do cięcia, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap 

przestrzegać wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  

Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat 

producenta pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania 

zastosowanego produktu. 

5.2.12.5. Transport i przechowywanie. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 

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. 

5.2.12.6. Wykonanie robót 

Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe musi spełniać następujące wymagania: 

- powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, 

przyczepność papy do podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia; 

- wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych 

obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu; 

- powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym 

środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie; 

- zaleca się, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu 

stosować kliny z wełny mineralnej. 

https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/welna-mineralna-dlaczego-warto-ocieplac-welna-mineralna-na-co-zwracac-uwage-przy-zakupie-welny-mineralnej-aa-nkVF-Qdwm-Pz4Y.html
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Podłoże powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej właściwą sztywność 

podłoża przy stosowanym rozstawie krokwi. Miejsca łączenia desek lub płyt powinny 

wypadać na krokwi. Nie jest zalecane bezpośrednie zgrzewanie papy na podłoże 

drewniane. Wskazane jest ułożenie papy podkładowej mocowanej mechanicznie.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 

szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką 

w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach 

arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały 

się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 

układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45o. 

5.2.12.7. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów i 

zakładów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków. 

5.2.12.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) 

5.2.12.9. Odbiór 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez 

nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy 

naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100 m². 

5.2.12.10. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.12.11. Przepisy związane 

1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie 
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i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 

5.2.13. Roboty instalacyjne drenarskie (45332000-3). 

5.2.13.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, drenarskiej zachowanych 

reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F (segment 2 barak nr 3) dawnego Obozu 

Jenieckiego w Łambinowicach. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 

przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.13.2. Zakres 

Wykonanie odwodnienie segment 2 barak nr 3, wykonanie drenażu wzdłuż ścian 

zewnętrznych  oraz  drenażu pod częścią terenu przyległego do segmentu w okolicach 

wejść. 

 organizacja stanowisk roboczych, 

 wykopy  wraz z ręcznym załadunkiem na środek transportu, 

 wywiezienie gruntów nie przewidzianych do ponownego wykorzystania na wysypisko 

odpadów, 

 wykonanie drenażu, studzienek  

 montaż pokryw 

 zasypanie wykopów przy wykorzystaniu gruntu rodzimego i zasypki filtracyjnej 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Szczegółowy zakres robót określony na podstawie projektu instalacji drenażowej 

W przypadku decyzji wykonania dodatkowego odwodnienia pozostałych obiektów lub 

ich fragmentów, zakres  należy poszerzyć o wyznaczone po analizie obiekty lub 

fragmenty terenu. 

5.2.13.3. Materiały 

− rury drenarskie z otworami fi 300 mm , dn 150 z PVC, DN 300  z PVC 

− rury kanalizacyjne  

− materiał filtracyjny (żwir 16-31,5mm 31,5-63mm,) 

− materiał do podbudowy ( piasek) 

− geowłóknina 

− złączki do łączenia styków rur 

− studzienki z kręgów betonowych fi 600m 

− rury karbowane wznoszące z PVC fi 314mm 

− kinety przelotowe 

− płyty nakrywowe betonowe fi 600mm 

− włazy żeliwne  

− bloczki betonowe 
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5.2.13.4. Sprzęt 

Drenaż powinien być wykonywany ręcznie, ze względu na zakres robót wgłębnych 

odwodnieniowych, oraz złożoną sytuację wynikającą z faktu, iż inwestycja zlokalizowana 

jest w obszarze o wartości historycznej (konieczność nadzoru archeologicznego nad 

pracami ziemnymi). 

Przewiduje się wykorzystanie: 

- łopat i szufli; 

- kilofów; 

- taczek i wiader; 

- niwelatora i łat geodezyjnych. 

Warunkowo, po przedstawieniu przez Wykonawcę listy konkretnego sprzętu i uzyskaniu 

akceptacji Inwestora dopuszcza się możliwość mechanizacji prac, np. przy wykorzystaniu 

minikoparki. 

Rodzaj sprzętu użytego do transportu materiałów i gruntu, ze względu na możliwe 

przeciążenia dróg, wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.  

5.2.13.5. Transport i przechowywanie. 

Rury z PVC, kręgi betonowe, nakrywy betonowe, ziemia z urobku oraz żwir i piasek do 

zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. Przewożoną ziemię bądź piasek 

przetransportować za pomocą samochodów lub ciągników, Ładunki zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Transport rur z PVC, kręgów betonowych, nakryw 

betonowych, ziemi z urobku oraz żwiru i piasku powinien mieć zapewnione 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób postronnych.  

Załadunek i wyładunek rur i kręgów betonowych powinien odbywać się: − za pomocą 

urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w przypadku 

przewożenia na paletach, − ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku 

przewożenia luzem. Przy przewozie rurek luzem należy: − układać je równolegle do 

bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości na całej powierzchni, − 

wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów 

zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej, 

materiałów syntetycznych). Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed 

przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną 

ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej. Złączki w workach i pudłach 

należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
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Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 

zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie 

zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił 

mechanicznych w temperaturze poniżej 0 oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności 

na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej 

-10oC. 

Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 

Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni 

słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 

40oC, a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie 

przekraczających wysokości 5 worków. 

5.2.13.6. Wykonanie robót 

Roboty związane z oczyszczeniem elementów systemu drenażowego będą wykonywane 

ręcznie, załadunek na taczki,  samochody ręczny. 

Drenaż powinien być wykonywany ręcznie, ze względu na zakres robót wgłębnych 

odwodnieniowych, oraz złożoną sytuację wynikającą z faktu, iż inwestycja zlokalizowana 

jest w obszarze o dużej wartości historycznej (konieczność nadzoru archeologicznego). 

Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna być dostosowana do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych i sytuacji wynikającej z możliwości natrafienia na 

podziemne relikty. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wykop dla ułożenia drenażu należy rozpocząć od rozbiórki elementów stałych (stopni, 

studzienek). Wykop rozpocząć od miejsca włączenia istniejącego drenażu do istniejącej 

studzienki, kierując się ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość 

dna rowka drenarskiego powinna wynosić ok. 40-50 cm licząc od osi rury w obie strony. 

Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w 

dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w 

gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub 

stosować obudowę wykopu. Wydobyty grunt powinien być składowany na terenie 

inwestycji, a po sprawdzeniu przez nadzór archeologiczny w części do ponownego 

użycia. 

Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. 

łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, 

nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie można wykonać podsypkę z piasku wg 

dokumentacji projektowej. Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed 

układaniem rurek drenarskich. 
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Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla 

zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w 

dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie 

powodującego osuwania skarp. Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić 

odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia 

przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. Zasada działania drenu 

wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub 

otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 

Geowłókniny mogą być zastosowane do: − owinięcia przewodu perforowanego, − 

owinięcia kruszywa. 

Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) 

zgodnie z dokumentacją projektową. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Nad zasypką układa się warstwę 

ochronną lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza.  

5.2.13.7. Kontrola jakości robót 

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego - każdą dostawę rurek należy zbadać 

wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych 

należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m.. 

Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych 

(gładkość powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na 

zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 

Materiał filtracyjny Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii 

dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża: 

− składu ziarnowego 

− wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków 

Geowłóknina - dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w 

budownictwie. 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-

89221, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 

polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. Rurki drenarskie 

powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w 

sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) 

powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek 

materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie 

napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i 

obwodzie rurki.  

Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 
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powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o 

średnicy zewnętrznej nominalnej 50mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. Żwir 

naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać (16-31,5mm 31,5-63mm). Do otworów tych należą 

szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach 

dziurkowanych, − piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o 

średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-86/B-02480, − piasek 

średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 

mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-86/B-02480. Wskaźnik wodoprzepuszczalności 

piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492. 

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 

PN-EN 13043. 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw 

ciągłości, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową. 

5.2.13.8. Jednostka obmiaru 

Ilość wydobytych i wywiezionych gruntów będzie rozliczna w jednostkach 

zamieszczonych w przedmiarze robót. 

Montaż pokryw, kręgów będzie rozliczany w szt. 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, 

podstawowego i odgałęzień,. 

5.2.13.9. Podstawa płatności 

Po odbiorze robót, forma rozliczeń zostanie ustalona przez Zamawiającego przy 

postępowaniu przetargowym. 

5.2.13.10. Przepisy związane 

PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 

PN-EN 933- 1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1744- 1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

PN-EN 1926:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 

na ściskanie 

PN-EN 1936:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i 

gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 

PN-EN 12371:2002  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

mrozoodporności 
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PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu 

PN-EN 13755:2002  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 

PN-EN 14157:2005  Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie  

PN-B04492:1955  Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 

PN-B06251:1963  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B04115:1967  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 

PN-B01080:1984  Kamień dla budownictwa i drogownictwa . Podział i zastosowanie 

według własności fizyczno-mechanicznych  

PN-B10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-B11210:1996  Materiały kamienne. Kamień łamany  

PN-B12030:2002  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1) 

PN-B12040:1998  Ceramiczne rurki drenarskie 

PN-C89221:2004  Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 

PN-S02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-67/6744-08  Rury betonowe 

BN-84/6366-10  Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

  -  Uchwała Rady Gminy Łambinowice nr XXXIX/242/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice. 

Stanowi załącznik nr 1 do PFU. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Stanowi załącznik nr 2 do PFU. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Projekt należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami, obowiązującymi Polskimi Normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej.  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

a. Mapa terenu. 

Stanowi załącznik nr 3 do PFU. 

b. wyniki badań gruntowo - wodnych. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego  - GEOWIERT Rzepka Invest  Sp. z o. o.  Sp. k., 

grudzień 2017r. stanowi załącznik nr 7 PFU. 

c. Zalecenia konserwatorskie. 

Wydane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowią załącznik 

nr 4 do PFU. 

d. Inwentaryzacje zieleni. 

W bezpośredniej bliskości obiektów nie występują drzewa pomnikowe, które 

kolidowałyby z przewidzianymi pracami przy obiekcie. 

e. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Nie dotyczy. Według wiedzy autorów opracowania zakres inwestycji nie wprowadza 

szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Emisja zanieczyszczeń będzie nie większa niż 

dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. 

f. Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Nie dotyczy. 

g. Inwentaryzacja budowlana. 
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Inwestor posiada inwentaryzacje budowlane obiektów wykonane przez Pracownię 

Projektową Mariusz Frydel, ul. Leszczynowa 4, 45-476 Opole z września 2015, stanowi 

załącznik nr 5 do PFU. 

h. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych. 

Nie dotyczy 

i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 


