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Nasza oferta:  

• Usługi projektowe: obiekty mieszkaniowe, biurowe, hotelowe, handlowo-  usługowe,  
      hale przemysłowe, magazynowe, projekty drogowe. 

• Wykonujemy wizualizacje i animacje obiektów architektonicznych oraz konstrukcji. 
• Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. 
• Kosztorysowanie budowlane.  
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I. WSTĘP 
 
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 
1.1. WPROWADZENIE 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu dachu budynku ul. Ks. 
Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej określa wymagania w zakresie: 
-  właściwości materiałów; 
-  sposobu i jakości wykonania robót; 
-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
- projektu budowlano - wykonawczego; 
- przedmiaru robót; 
- wizji w terenie. 
 
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu, obszaru i technologii wykonania 
robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony sanitarnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, 
wymogów władz administracyjnych. 
 
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w  

Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 
 
1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną 
opracowaną w następującym zakresie: 
1. Projekt budowlany  z planem zagospodarowania                       5 egz.. 
2. Przedmiar robót budowlanych        1 egz. 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót      1 egz. 
4. Kosztorys inwestorski                     1 egz 
 
 
 
 
 
1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. 
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ). Wniosek w tej sprawie powinien 
zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie 
parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest 
to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku 
należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
następującymi przypadkami: 

-  wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
-  producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez 
skutków finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne, również potwierdzone przez projektanta.  
 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) 
opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów 
równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równoważne  
 
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE   
       WYMAGANIA 
 Obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa 

Budowlanego), 
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 
4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 
Polskich Norm). 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących 
wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
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założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 
 
1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- harmonogram rzeczowo – finansowy, 
- formularz cenowy, 
- przedmiary robót , 
- kosztorys inwestorski, 
- wykaz urządzeń, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany, 
4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

 

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) 
jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i 
nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na 
następujących warunkach: 

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
       -  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 

-   okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio  
    związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji,  
 

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz właściwy kierownik robót. 
 
 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
2.1. WSTĘP 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować 
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
1. Ogrodzenie placu budowy. 
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
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4. Punkt poboru wody. 
5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
6. Wytwórnie i warsztaty. 
7. Place składowe. 
8. Drogi. 
9. Oświetlenie placu budowy. 
10.Wyposażenie przeciwpożarowe. 
 
2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem 
„planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, 
który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza 
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także 
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 
na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 
   
2.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 
niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w 
tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących 
się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu 
budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja 
powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 
 
2.3.2. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4) magazyn ogólny (obudowana wiata). 
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 
wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 
pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 
magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
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2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy 
obejmują: 
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
 
 
2.3.4. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru 
wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z 
utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody 
dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru 
wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody 
do picia należy odpowiednio oznakować. 
 
2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia 
budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.  
 
2.3.6. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego 
od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. 
Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
 
2.3.7. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 
pospółki.  
 
2.3.8. Drogi. 
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę 
dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu 
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić 
w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można 
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Remont dachu budynku ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej 
 

 

 
P R O J E K T E R  Pracownia projektowa Łukasz Michalak 

ul. Sieradzka 3 / 703, 45-304 Opole; tel. 603 130 601; E-mail: biuroprojekter@gmail.com 
 

8
 

2.3.9. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na 
placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
 
2.3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt, 
3) koce gaśnicze - 2 szt, 
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt, 
5) wiadra - 2 szt, 
6) łopaty - 2 szt. 
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
         
2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. 
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda 
jest zdatna do picia.  
 
2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację 
uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla 
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 
 
II.  BRANŻA BUDOWLANA  
 
1. WYKONANIE REMONTU 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem dachu budynku i klatki schodowej.  
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu na dz. nr 2/16. Działka jest 
zabudowana budynek Starostwa Powiatowego, zadrzewiona. Od strony południowej działka 
graniczy z ulicą H. Poświatowskiej. Od strony zachodniej działka graniczy z dz. budowlaną 
nr 2/15. Od strony wschodniej działka graniczy z ulicą Książąt Opolskich, a od strony 
północnej z dz. nr 2/10. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny 
(piwnica + parter + 2 piętra + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 10cm, ze 
stropami gęsto żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 25º, pokryty blachą na 
rąbek stojący oraz papą termozgrzewalną.  
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Remont dotyczy: 
-wymiany pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem  
-remont więźby dachowej w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na południowej stronie 
połaci dachowej oraz częściowo zachodniej. 
-remont kominów 
-remont instalacji odgromowej z  uwzględnieniem włączenia planowanych paneli 
fotowoltaicznych oraz urządzeń klimatyzacji 
-remont obróbek blacharskich 
-wymiana oświetlenia na klatach schodowych 
-naprawa uszkodzeń klatki schodowej wraz z korytarzami 
-malowanie klatek schodowych oraz korytarzy 
Remont klatek schodowych dotyczy: malowania ścian (odświeżenia) do koloru podobnego do 
aktualnego oraz wymiany pokrycia podłogi korytarza o podobnym kolorze na parterze i 
poddaszu oraz odświeżeniu/ usunięciu ubytków na 1,2 piętrze. Przewiduje się schowanie 
przewodów elektrycznych na klatce schodowej pod tynk oraz wymianę oświetlenia na klatce 
schodowej w podobnym charakterze opraw oświetleniowych.  
 
W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów: 
 
2.0 ROBOTY REMONTOWE/ ROZBIÓRKOWE 
  
2.0.1. WSTĘP 
Elementy objęte robotami rozbiórkowymi: 
• Demontaż pokrycia dachowego z blachy na rąbek i papy termozgrzewalnej.  
• Aktualne deskowanie będzie istniejące. 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych wykonawca winien opracować 
instrukcję bezpieczeństwa  i zaznajomić z nią pracowników . Podczas realizacji robót 
wykonawca powinien zwrócić uwagę na stosowanie niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej . 
Elementy z rozbiórki należy składować w wyznaczonym miejscu na terenie budowy , 
następnie należy wywieź na wysypisko śmieci .  
 
2.1. WYKONANIE REMONTU ŚCIAN 
 
2.1.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem remontu ścianek działowych, murowanych. 
 
2.1.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 

hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie. 
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2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
Projektowane ścianki działowe należy murować na zbrojonym podkładzie betonowym pod 
posadzki.  
Murowane ścianki należy kotwić do ścian konstrukcyjnych w każdej warstwie.  
Ścianki działowe należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Spoiny w 
murach  powinny spełniać następujące wymagania: 
• grubość spoin poziomych 15 mm (± 3 mm), 
• grubość spoin pionowych 10 mm  (± 3 mm), 
• przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione 

zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny). 
 
2.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
odbiór materiałów, 
odbiory częściowe i międzyfazowe, 
odbiór końcowy elementu. 
 

2.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

2.1.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 
poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki 
wykonanych ścianek działowych nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 
tabeli: 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
- na długości 1 m 
- na całej długości muru 

 
2 
30 
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4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
2 
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego 
w projekcie: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+10, -5 
+15, -10 

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
 

2.1.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 
2.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki i płytki. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
 
3 WYKONANIE REMONTU KOMINÓW WENTYLACYJNYCH  
 
3.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych. 
Element dotyczy wykonania przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej. 
 
3.3.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
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właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania ścian i robót towarzyszących 
mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

• Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie niższa niż B-15), stosować 
odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie. 

• Cegła ceramiczna pełnej , klasy 15 MPa  
• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno  

hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić  
laboratoryjnie. 

• Zaprawa cementowa marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 
kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

 
3.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU 
KOMINÓW WENTYLACYJNYCH. 
Kominy należy murować do wysokości 75 cm ponad powierzchnię dachu. Od wysokości 50 
cm ponad dachem należy pozostawić boczne otwory przelotowe. Kominy należy przykryć 
betonowym daszkiem. Przejście kominów przez dach należy oddylatować od konstrukcji 
dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie komina o szerokości 40 mm. Kominy należy 
murować warstwami z zachowaniem właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a 
omurowanie dodatkowo z zachowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny powinny spełniać 
następujące wymagania: 
grubość spoin poziomych 12 mm (± 2 mm), 
grubość spoin pionowych 10 mm  (± 2 mm), 
wewnątrz budynku, przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny  
być wypełnione zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny), 
ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
 
3.3.4. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

• Odbiór kominów murowanych. 
Odbiór kominów murowanych oraz  z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych 
cegłą obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. 
Największe dopuszczalne odchyłki murów z cegły nie mogą przekraczać wartości 
określonych w poniższej tabeli: 
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Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
- na długości 1 m 
- na całej długości muru 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
2 
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla 
otworów o wymiarach do 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 
+6, -3 
+15, -10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla 
otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 
+10, -5 
+15, -10 

Ponadto należy sprawdzić szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy 
dokonać przez oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Ważną częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności i drożności. 
Sprawdzić należy również czy w przewodach kominowych występuje właściwy ciąg 
naturalny. 
 

• Odbiór robót towarzyszących 
Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonywania i po zakończeniu 
należy dokonać następujących odbiorów robót towarzyszących: 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w  
projektowanym stropie żelbetowym. Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny. 
1. Sprawdzenie prawidłowości wzmocnienia projektowanego stropu żelbetowego dla 

obciążenia kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie 
protokołu odbioru stropu i zapisów w dzienniku budowy. 

2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w 
istniejącym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać 
przez pomiary i oględziny. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przekrycia płytą żelbetową wierzchu kominów. 
Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny, zbrojenie należy odebrać na 
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podstawie odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy. Klasę betonu należy 
ustalić laboratoryjnie przez zbadanie wytrzymałości próbki pobranej w czasie 
betonowania. 

 
4. IZOLACJA CIEPLNA 
 
4.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie ocieplenia stropodachu/ dachu 
Ocieplenie: 
• stropodachu- wełna mineralna 25 cm ułożona na ruszcie stalowym- więźba dachowa 

Między krokwiami drewnianymi. 
 
4.2. MATERIAŁY 

- wełna mineralna „miękka”. Współczynnik przewodzenia ciepła:  
-deklarowany λ D =  0,039 W/mK  - obliczeniowy λ obl =  0,039 W/mK  Obciążenie 
charakterystyczne ciężarem własnym 0,28 kN/m³  Klasa reakcji na ogień A1 
 

4.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie ocieplenia połaci dachowej budynku  oraz ocieplenie podsadzek. 
W skład tych robót wchodzą następujące działania: 
− prace przygotowawcze obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań 
− sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie, 
− ułożenie  płyt z wełny mineralnej  
− prace końcowe i porządkowe. 
 
4.4.ODBIÓR ROBÓT 

• Odbiór  materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 

techniczna ) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. 

• Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli 
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami niniejszej normy.  
W szczególności powinny być sprawdzone: 
- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
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- stan i kompletność połączeń. 
 
 
5. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN  
 
5.1. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  
5.1.1.  WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych .  
 
5.1.2.  MATERIAŁ 
5.1.2.1Tynk cementowo – wapienny kategorii III. 
Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym 
cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk 
kategorii III – dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym 
podłożu. 
 
5.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
5.1.3.1. Tynki cementowo – wapienne.  
We wszystkich pomieszczeniach wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne 
kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te wykonać na ścianach i sufitach. 
Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub 
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy 
warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj 
obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż 
narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, 
lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 – 10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Na rzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a 
następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 – 15 mm. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy 
przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za 
pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną 
recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich 
wilgotność. 
 
5.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
5.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

5.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
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• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej 
niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 
mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.), 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp., 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

5.1.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłogi do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Tynki ościeży 
w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się iloczyn jednokrotnej długości ościeża  
mierzonej w świetle ościeżnicy , przez szerokość ościeża w stanie surowym. Tynki 
stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą . 

 
6. PODŁOŻA I POSADZKI 
 
1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

podłogowych i posadzkowych .  
 
6.1 Posadzki wg rys. rzutów. Na stopniach schodów uzupełnić ubytki materiałem podobno-
pochodnym. 
 
6.1.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru posadzki z wykładziny 
PCV układanej na warstwie samopoziomującej. 
 
6.1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
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• Wykładzina Linoleum zgrzewana , akrylowana fabrycznie posiadająca atest antystatyczny 
, trudnozapalności oraz higieniczny. Odporność na ścieranie grupa P , klasyfikacja 
użytkowa 34 43  

• Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypełnionych gumą, 
• Listwy wykączające z tworzywa sztucznego, 
• Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 
 
6.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 
Warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być 
równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy 
zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć 
i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 
m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie od poziomu lub 
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia 
 
6.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
6.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

6.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu) odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć 
wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
2) sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co 
najmniej w 5 miejscach, 

3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
łaty o długości 2m, 

4) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

5) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników 
lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny, 

6)  sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
7) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 
najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
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• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy 

dokonać po 1 pomiarze na każde 50 m2 powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na 
odbieranej części podłogi), 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 
protokół. 
 

6.1.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; 
badania należy wykonać przez oględziny, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania 
należy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
6.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa  
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7. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 
 
7.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego. 

 
7.2. PRACE DO WYKONANIA 

• przygotowanie i mocowanie desek do krokwi 
• impregnacja drewna środkami grzybobójczymi, przeciwgnilnymi oraz 

ogniochronnymi 
• ułożenie papy podkładowej na deskach 
• ułożenie paneli TYTAN-CYNK na rąbek stojący na zamek zastrzałowy 

 
7.3. MATERIAŁY – WYMAGANIA wg. kosztorysu 
Wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia dachowego muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót 
opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
• Pokrycie dachowej – panel TYTAN-CYNK na rąbek stojący na zamek zastrzałowy 
• Łaty 4x6cm 
• Kontrłaty 4x6cm 
• 2x papa termozgrzewalna 
• Płyta OSB 22mm lub deski 2,5 x10cm drewno iglaste klasy C24- Istniejące. W przypadku 

stwierdzenia po rozbiórce wierzchniej warstwy pokrycia, że deskowanie jest w częściach 
zawilgocone lub spróchniałe należy wymienić te fragmenty na nowe. 

• Środki impregnacji drewna przed korozją biologiczną (grzyby i pleśnie) 
• Środki impregnacji drewna przed pleśniami 
• Środki zabezpieczające drewno przed działaniem ognia 
• Łączniki ciesielskie, mechaniczne: gwoździe, wkręty do drewna, gwoździe papowe 

ocynkowane o dł. 25-30mm 
• Istniejący krokiew 11x16  
• Wełna mineralna gr. 25cm 
• Pustka powietrzna 
• Konstrukcja sufitu 
• Folia paroizolacyjna 
• Płyta GK na stelażu 

W przypadku materiałów użytych do pokrycia dachu tj. panel dachowy tytan-cynk 
minimalny okres gwarancji producenta ma wynieść 20 lat, papy termozgrzewalnej okres 
gwarancji producenta ma wynieść 10lat. 

7.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
Deski należy układać na „pióro i wpust” lub na „przylgę” oraz mocować do krokwi za 
pomocą  przynajmniej dwóch gwoździ. Deski należy łączyć tylko na krokwiach, dlatego ich 
minimalna długość powinna wynosić dwukrotną odległość między krokwiami. Gwoździe 
używane przy montażu powinny być odpowiednio dłuższe, aby sięgały deskowania poprzez 
warstwy pośrednie. Miejsce łączenia desek powinno wypadać na krokwi. Deski przed 
ułożeniem pokrycia powinny mieć wilgotność poniżej 20%, oraz zaimpregnowane środkami 
grzybobójczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Podłoże pod pokrycie powinno być 
równe i stabilne. Podłoże nie powinno mieć pęknięć ani ostrych sterczących krawędzi, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny 
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przekraczać 3 mm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć papę jako warstwę 
podkładową pod gonty należy stosować papę asfaltową podkładową – najlepiej na osnowie z 
welonu szklanego. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu, przybijając i 
sklejając ją na zakładach (np. lepikiem na zimno). Zakłady podłużne powinny wynosić 8-10 
cm, poprzeczne 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonane bardzo starannie, aby po 
przybiciu gontów nie były widoczne żadne nierówności. Wzdłuż krawędzi bocznych dachu 
(szczytów) zaleca się ułożenie dodatkowej warstwy papy. Po ułożeniu papy należy przystąpić 
do montażu gontu. Gonty montuje się gwoździami papowymi ocynkowanymi. Gwoździe 
należy wbijać około 1-2 cm ponad każdym wycięciem. Prawidłowe przybicie gontów polega 
na tym, że po wbiciu łepek gwoździa musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z górną 
powierzchnią gonta i nie może go uszkadzać. Przed przystąpieniem do montażu gontów 
należy zerwać folię zabezpieczającą lewą stronę gonta. Krycie gontami rozpoczyna się od 
okapu. W celu otrzymania prostej dolnej krawędzi okapu układamy pas papy w kolorze 
gontów lub układamy pierwszy rząd gontów ( pas startowy) odwrotnie - noskami ku górze, 
licując je z krawędzią załamania blachy okapowej. Skracamy też pierwszy z układanych 
modułów o pół tabliczki (1/2t), by miejsca zakończenia modułów w kolejnych rzędach nie 
pokrywały się. Sąsiadujące ze sobą gonty układa się na styk. W celu podwyższenia 
szczelności pierwszą warstwę przyklejamy lepikiem na zimno i mocujemy do podłoża za 
pomocą gwoździ papowych. Drugą warstwę gontów należy układać normalnie – noskami do 
dołu, rozpoczynając od pełnego modułu tak, by dolna krawędź nosków pokrywała się z 
krawędzią okapu (i dolną krawędzią pasa startowego). W kolejnej warstwie należy ponownie 
odciąć pół tabliczki z pierwszego modułu. Układa się ją w ten sposób, by dolna krawędź 
gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o pół 
tabliczki (1/2 t). Analogicznie układa się kolejne rzędy gontów, aż do kalenicy. 
Wzdłuż pasa szczytowego i w miejscu załamań dachu (kalenice, narożą) gonty przyklejamy 
do podłoża i sklejamy między sobą lepikiem na zimno. Ciętą krawędź gontów zabezpieczamy 
dodatkowo kitem dekarskim . 
Minimalna temperatura, przy której bez problemu można układać gont wynosi +6oC. W 
przypadku wykonywania prac gdy temperatura otoczenia jest niższa niż +6oC, gonty 
bezpośrednio przed montażem należy przechowywać w ciepłym pomieszczeniu (+ 18o; + 20o 
). Materiał na dach należy wynosić w ilości niezbędnej do wykonywania prac. Powierzchnia 
dachu powinna być sucha i czysta bez śladów obecności śniegu lub lodu. Gwoździe należy 
przybijać ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia gontu. Wszystkie fragmenty 
gontu lub pasa okapowego, które będą zaginane należy uprzednio delikatnie podgrzać 
palnikiem. Aby mieć pewność prawidłowego montażu w niskich temperaturach, spodnią 
stronę gontu i pasa okapowego można ostrożnie podgrzewać palnikiem. 
W przypadku wykonywania prac w dni gorące, materiał należy przechowywać w chłodnym 
zacienionym pomieszczeniu i wynosić na dach w ilości niezbędnej do wykonywania prac. 
Dzięki temu nie będzie problemu z usunięciem folii zabezpieczającej warstwę 
samowulkanizującą. W czasie dużych upałów układanie gontu jest utrudnione, dlatego prace 
należy wykonywać wczesnym rankiem i późnym popołudniem 
Montaż  konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy 
udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
Technologia wykonania paneli na rąbek stojący na zamek zastrzałowy. 
 

Parametry techniczne panelu dachowego TYTAN-CYNK na rąbek z ukrytym 
mocowaniem: 
Szerokość modułowa 305mm 
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Wysokość profilowana zamka 25mm 
Długość max 10000mm 
Grubość blachy 0.60mm 
Gatunek  stali: tytan- cynk 
Powłoka; tytan-cynk 
Kolorystyka: jasno szara 
Należy trzymać się instrukcji montażu zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku 
pytań należy skonsultować się z projektantem lub opiekunem handlowym. 
Podczas wszelkich prac prowadzonych na dachu – zarówno montażu jak i pomiarów, 
należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Poniżej opisano przykładową instrukcję: 
-Zaleca się składowanie paneli dachowych w zadaszonych, zamkniętych i przewiewnych 
pomieszczeniach, z dala od nawozów, kwasów, ługu, soli i innych substancji korozyjnych. 
Nie dopuszcza się składowania blach bez przykrycia. Blachy należy umieścić na 
podpórkach 
-Folia zabezpieczająca powierzchnię panelu musi być usunięta nie później niż 3 tygodnie 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu zbiorczym. W przeciwnym razie folia 
może trwale przykleić się do powierzchni blachy. 
-Podczas chodzenia po arkuszach blachy należy stąpać wyłącznie po wgłębieniach. Nie 
stąpać po profilowanych miejscach! Chodząc po blachach należy używać wyłącznie 
miękkiego obuwia, które powinno się wycierać każdorazowo przed wyjściem na blachę 
(szczególnie z opiłków metalu). Montaż należy zorganizować tak, aby jak najmniej 
chodzić po panelach dachowych. 
-W celu określenia potrzebnych paneli i deskowania, należy zmierzyć połać 
-Pomiary powinny być dokonane w oparciu o wymiary gotowej więźby dachowej 
-Rozmiar łat zależy od ich rozstawu i rozstawu krokwi. Im większa jest ta odległość tym 
większy wymagany przekrój łaty Zalecany rozstaw łat to 250 mm. 
-Do montażu paneli dachowych na rąbek stosuje się wkręty z płaską główką. Taki typ 
mocowania umożliwia pracę pokrycia przy zmianach temperatury. 
-Łączenie zakładowe oraz połączenia dwóch blach najlepiej wykonać przy pomocy 
szczelnych nitów zrywanych POP nit. Przy pokryciu wykonanym ze stali nierdzewnej lub 
tytan – cynku należy stosować wkręty ze stali nierdzewnej. 
-Do cięcia blachy należy stosować automatyczne skokowe nożyce do cięcia blach a do 
obróbek blacharskich nożyce ręczne Nie wolno używać szlifierek kątowych i innych 
narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie cięcia – może to doprowadzić do 
uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 
-Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć blachę, ponieważ ostre opił- ki mogą 
spowodować jej uszkodzenie, a po cięciu i wierceniu należy bardzo starannie usunąć 
wszystkie metalowe odpady i opiłki mogące spowodować odbarwienie powierzchni 
okładziny. Wszystkie uszkodzenia lakieru powstałe w trakcie montażu należy 
zabezpieczyć farbą zaprawkową. 
-Przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić uwagę na prawidłową wentylację 
pokrycia. Powietrze powinno swobodnie przepływać od okapu do kalenicy, aby 
odprowadzić parę wodną. W przypadku niedostatecznej wentylacji spód blach może ulec 
uszkodzeniu. Właściwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu 
nagrzewaniu się dachu, a pośrednio pomieszczeń poddasza. W związku z tym należy 
zawsze używać kontrłat o grubości nie mniejszej niż 25 mm i stosować kominki 
wentylacyjne do połaci dachowych. 
-Panele dachowe na rąbek można montować w dowolnym  kierunku. Podejmując decyzję, 
najlepiej kierować się najczęstszym kierunkiem wiatru występującym w otoczeniu. Aby 
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zapewnić najwyższą szczelność pokrycia, panele kładziemy w kierunku odwrotnym do 
kierunku wiatru. 
-Montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od zamontowania obróbek okapu. Pas 
nadrynnowy montuje się prosto w linii okapu, najpierw mocując go za pomocą 
ocynkowanych wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Następnie, po sprawdzeniu 
poziomowania, przytwierdza się wkrętami całość obróbki. 
-Łączenie arkuszy na długość wykonać wg. ścisłych zaleceń producenta. 

 
 
7.5. ODBIÓR ROBÓT 
7.5.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą:  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; 
 
 
 

7.5.2. Odbiór pokrycia dachowego. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie przygotowanego podłoża 
• sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i spadków 
• sprawdzenie i ocenę praktyczną skuteczności pokrycia 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji 
• sprawdzenie nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji 
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• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 
warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się 
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
 
 
 
 
 
8. MALOWANIE 
 
8.1. MALOWANIE  ŚCIAN  WG. KOLORYSTYKI 
 
8.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie ścian w 
tych pomieszczeniach farbami emulsyjnymi , farbami akrylowymi zmywalnymi. 
9.1.2. MATERIAŁ 

• Farby emulsyjne 
• Farba akrylowa zmywalna 

 
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu 
Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu 

cementowo – wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - 
gipsowych 

Kolory Biały 
Efekt dekoracyjny Mat 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik Woda pitna 
Temperatura zapłonu Produkt niepalny 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 12 miesięcy 

II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną. 
Metody i parametry nakładania Dodatek 

rozcieńczalnika 
[%] 

Lepkość 
(6mm) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma handlowa   2÷3 
Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

• nadaje się do manipulacji – 3 h  
• własności użytkowe – 3 h  

Powtórne malowanie 2 h 
Wydajność Ok. 8 m²/ l 
Mycie narzędzi Natychmiast po użyciu - obficie wodą, zaschniętą farbę 

rozcieńczalnikiem nitro 
Opakowania 1l; 3l; 5l; 10l; 20l 
 
Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane 

(wietrzone) 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Remont dachu budynku ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej 
 

 

 
P R O J E K T E R  Pracownia projektowa Łukasz Michalak 

ul. Sieradzka 3 / 703, 45-304 Opole; tel. 603 130 601; E-mail: biuroprojekter@gmail.com 
 

24 
 

Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

• nadaje się do manipulacji – 20 h  
• własności użytkowe – 72 h  

Powtórne malowanie 24 h 
Wydajność Ok. 10 m²/ l 
Mycie narzędzi Nobiles – Rozcieńczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych ogólnego 

stosowania 
Opakowania 0,8 l; 3 l; 5 l; 12 l 
 
 
 
 
 
 
9.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
9.2.3.1. Malowanie ścian i sufitów  
we wszystkich pomieszczeniach należy pomalować farbami emulsyjnymi oraz zmywalnymi 
Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, 
wykonaniu białego montażu, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok 
malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Stosowanie farb 
emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie nie podano kolorystyki 
wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach.  
Poniżej podano przykładowe technologie wykonywania powłok malarskich zalecane przez 
producenta farb emulsyjnych. 
 

8.2.3.1.a.Technologia wykonania – malowanie farbami emulsyjnymi  
- MATOWANIE NOWYCH PODŁOŻY: Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone i 

czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe 
powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo - gipsowe należy 
wstępnie zagruntować podkładem - Podkład do Płyt Kartonowo - Gipsowych. Zaleca się 
nakładanie 2÷3 warstw farby – Pokój w odstępach 2 godzinnych. 

- MALOWANIE RENOWACYJNE:  Usunąć skredowane i złuszczone powłoki. Ubytki i 
spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże oczyścić od pyłu i 
kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę w sposób podany jak 
dla nowych podłoży. 

 

8.2. 4. ODBIÓR  ROBÓT: 
8.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i 
lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla 
ludzi i środowiska. 
 

8.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 
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• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

8.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac, 

• badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach 
po ich zakończeniu. 

 
 
9. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH  
 
9.1. Dotyczy balustrady klatki schodowej oraz nowej balustrady przy oknach na klatce 
schodowej– detal (ślusarsko – kowalskich) wg. rysunku kolorystyki 
 
 
9.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich 
dotyczących elementów stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad  
Elementy stalowe  należy malować farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie lub Hamerite. 
 
9.3.2. MATERIAŁY 
Farby ftalowe do metalu 
• farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o 

zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, 
nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku środków gruntujących 
uniwersalnych spełniających te wymagania, 

• farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę 
chlorokuczukową, farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra 
przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, 
odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, odporna 
na uderzenia 

A) 

 
Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA    

-wydajna,  –szybkoschn ąca,  -elastyczna  
ISO 9001 

Norma: WT-87/90  
Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonały produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i 
żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te 
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mogą być również stosowane do malowania betonu i tynków. Powłoki emalii charakteryzują się również 
elastycznością i odpornością na inne czynniki mechaniczne. 
 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urządzeń i konstrukcji stalowych, 

żeliwnych, rur kanalizacyjnych i gazowych. 
Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 
Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 
Temperatura zapłonu Powyżej 21°C 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 15 miesięcy 

II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć Nobiles – 

Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania 

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalnika 

[%] 

Lepkość 
4(mm) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma handlowa   1 
Natrysk pneumatyczny 5÷10 25÷33 1,5÷2 300÷500 2 
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60÷110 0,35÷0,45 250÷400 1 
Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane 

(wietrzone) 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

• nadaje się do manipulacji – 18 h  
• własności użytkowe – 72 h  

Powtórne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h 
Wydajność Ok. 7 m²/ l 
Mycie narzędzi Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 
Opakowania 1l; 5 l; 12 l 
 
 
 
9.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
9.3.3.1. Malowanie elementów stalowych   
Elementy stalowe przed malowanie należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do 
III – go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się 
poprzez oczyszczenie ręczno – mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek 
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali 
poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – acetylenowo – powietrznego lub 
acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 
zanieczyszczenia. Elementy oczyścić należy również za pomocą piaskowania.  
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 
wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. 
Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone 
powierzchnie przez korozją.  Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka 
gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową ftalową tworzącą  
powłokę antykorozyjną odporną na działanie czynników zewnętrznych i mechaniczne 
uderzenia.  Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20 – 40 µm.  
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9.3.3.1.a.Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią 
- MALOWANIE NOWYCH PODŁOŻY: Podłoże przed malowaniem powinno być suche 

odtłuszczone i czyste oraz zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkład. 
Warstwę podkładową najlepiej przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane 
podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się nakładanie dwóch 
warstw emalii metodą mokro na mokro w odstępach max. do 3 godzin. Powtórne 
malowanie powinno być minimum po 10 dniach. 

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się 
powłoki. Odkryte podłoże stalowe lub żeliwne pomalować podkładem Nobiles - 
Chlorokauczuk - Podkład. Po wyschnięciu przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak 
przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią w sposób podany 
jak dla nowych podłoży. 

 
9.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
9.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie 
zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
 

9.3.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub  
       ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża metali do malowania, 
• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

9.3.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 
zakończeniu. 

 
10. POCHWYTY  
 
10.1. Dotyczy pochwytów na klatce schodowej. Malowanie analogicznie do istniejącego 
koloru wg kolorystyki. 
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10.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robót związanych 
z pochwytami wewnętrznymi, malowania. 
 
10.2.2. MATERIAŁY 
- istniejące drewniane 
- rury ze stali  malowane farbą, elementy gotowe typowe wg systemu wykonywania 

pochwytów. 
 
10.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W  budynku należy wykonać malowanie pochwytów na ciągach komunikacyjnych  
spełniających wymagania bezpieczeństwa, wg niżej wymienionych zasad: 
1) Pochwyty  powinny być : 
- Zamocowane na wysokości 90 i 75 cm od poziomu posadzki.,  
2) Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w 

miejscach styków zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na 
zewnętrznym obrysie. 

3) Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeżeli w dokumentacji nie 
określono inaczej. 

4) Pochwyty poręczy – zaleca się drewniane 
 
10.2.4.ODBIÓR ROBÓT 
10.2.4.1.Odbiór  materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, 
aprobata techniczna ) 

10.2.4.2. Odbiór pochwytów 
• sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy 

dokonać na podstawie oględzin, 
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów      

odbioru materiałów. 
• sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w konstrukcji 

klatki schodowej, 
• sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu,  
 
 
11. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
11.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna  wykonania  i odbioru   rynien i rur 
spustowych wg. kosztorysu.  
Przyjęto w opracowaniu : 
- rynny  blachy TYTAN-CYNK  
- rury spustowe z blachy TYTAN-CYNK 
-   haki do rur spustowych i rynien-  TYTAN-CYNK 
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11.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w  
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane  według 
projektu technicznego mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne. 
 
Rynny, rury  spustowe 
Rynny i rury spustowe  z blachy tytan-cynk powinny się charakteryzować następującymi 
parametrami technicznymi: 

11.2.1Rynna - średnica  wewnętrzna rynien wg. rzutu dachu 
11.2.2Rura spustowa - średnica wewnętrzna rur spustowych wg. rzutu dachu 
11.2.3Blacha - grubość blachy tytan-cynk  0,70mm, długość elementów max.3m. 
11.2.4 Uchwyty rynnowe z cynk-tytan  

   
 

11.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAŻU     
           RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH     
Rynny  dachowe muszą być wykonane z blachy tytan-cynk  . Rynny  powinny być łączone za 
pomocą specjalnych łączników wzdłużnych wykonanych z blachy tytan-cynk  . Brzegi rynien 
powinny być zamknięte specjalnymi denkami wykonanymi z tytan-cynk  . Uchwyty rynnowe 
powinny być wykonane z tytan-cynk  , mocowane w odstępach poziomych co 60cm. Spadki 
rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
usytuowany o 10mm niżej niż brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z rurą spustową powinno 
być wykonane z specjalnych spustów z blachy tytan-cynk  . 
Rury spustowe muszą być wykonane z blachy tytan-cynk  , łączone na wcisk . Odchylenie   
rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 
10m. Odchylenie rur spustowych na długości 2m. nie powinno być większe niż 3mm. 
Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3m. oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały . 
Niedopuszczalne  jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
Rury spustowe  odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika  
kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 
11.4.ODBIÓR ROBÓT 
11.4.1.Odbiór  materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, 
aprobata techniczna ) 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. 
 

11.4.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy  rynien i  rur spustowych obejmuje: 
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• sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy 
dokonać na podstawie oględzin, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
      odbioru materiałów. 
• sprawdzenie  rynien polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wymiarów, 

rozstawu  i  wykonania rynien oraz połączeń ich  poszczególnych  odcinków  i przy rurach 
spustowych.  

• należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku 
podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 
przedłużenie powierzchni  pokrycia.  

• należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć ,   
• sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i  

kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
• sprawdzenie rur spustowych  polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów 

rozstawu i wykonania rur  oraz połączeń  ich w złączach poziomych ,umocowania ich w  
uchwytach  spoinowania i prostoliniowości, 

• należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć .  
Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą 
być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
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