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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nazwa specyfikacji technicznej 

REMONTU DACHU NAD POMIESZCZENIEM BIBLIOTEKI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU, 
PŁOCK UL. 1-GO MAJA 11 

Inwestor 
Gmina Płock, Stary Rynek 1 

Opracował 
mgr inż. Wiesław Brykała 

Zestawienie specyfikacji technicznych 
Kod CPV  Nazwa  
  Wymagania ogólne 
45 110000 – 1  Roboty demontażowe 
45 261214 - 7  Roboty pokrywcze 
45 261910 Więźba dachowa 
  Sufity podwieszane 
Wymagania ogólne 

REMONTU DACHU NAD POMIESZCZENIEM BIBLIOTEKI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU, 
PŁOCK UL. 1-GO MAJA 11 
Wstęp 

Przedmiot specyfikacji technicznej: 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane: REMONTU DACHU NAD 
POMIESZCZENIEM BIBLIOTEKI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU, PŁOCK UL. 1-GO MAJA 11. 

Zakres stosowania s.t. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy 
wykonaniu robót związanych z przedmiotem opracowania 

Zakres robót objętych s.t. 
Zakres robót związanych z Remontem budynku dydaktycznego filii MDK w Ogrodzie Jordanowskim 
przy ul. Wyszogrodzkiej 1 w Płocku dz. Nr 281. 
- demontaż istniejącego poszycia dachu 
- demontaż istniejącej więźby dachowej 
- zbicie tynków na trzcinie na suficie biblioteki 
- wykonanie nowej więźby dachowej 
- wykonanie nowego pokrycia dachu 
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyty g-k 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

specyfikacjami technicznymi 
Kod CPV  Nazwa  
   Wymagania ogólne 
45 110000 – 1  Roboty demontażowe 
45 261214 - 7  Roboty pokrywcze 
45 261910 Więźba dachowa 
   Sufity podwieszane 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zakres robót do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy 
Dokumentacja projektowa 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy dokumentację projektową 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Zakres robót oraz ich sposób wykonania powinien być zgodny dokumentacją techniczną 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz otoczenia. 
Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikające z 
zabrudzeń, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 



 

 

zgodnym z przepisami BHP. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać będzie sprawny 
sprzęt wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały składowane będą w 
sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wynikłym jako rezultat realizacji robót lub personel odpowiada wykonawca. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót muszą być 
dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci świadectw dopuszczających z 
brakiem szkodliwości oddziaływania na środowisko. 
Materiały 

Wymagania 
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymogom nie mogą być zastosowane. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów 
budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robót. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z 
inwestorem. Odpowiedzialnym za składowanie i zabezpieczenie materiałów będzie wykonawca robót. 
Wszystkie materiały należy przechowywać i składować zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe 
zastosowanie innego materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich 
zastosowaniem. 
Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót. Sprzęt stosowany musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz 
posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania. Dotyczy to: 
- Rusztowania, drabiny, wiadra, pędzle, wałki, mieszadła, betoniarki, kielnie, kilofy, młotki, poziomice, 
Transport 
Wykonawca będzie stosował środki transportu tylko takie, które nie wpłynął niekorzystnie na jakość 
robót oraz otoczenie zewnętrzne. Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Organizacja robót musi uwzględnić normalne użytkowanie części administracyjnej budynku. 
Teren wokół budynku, istniejące drogi i place wewnętrzne umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw 
materiałów. 
Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy przez 
Inwestora. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość robót i 
zastosowanych materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez wykonawcę przy 
prowadzeniu robót , zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Zakres wykonywanych robót 
określają szczegółowe opisy i przedmiary robót: Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z 
normami, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy 
wykonywaniu prac muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i 
wykonywania robót- szczególnie dotyczy to osób pracujących na wysokościach. ( aktualne badania 
wysokościowe). 
Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie pomiary 
kontroli jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor będzie oceniać 
zgodność stosowanych materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej 
przez wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają: 
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami. 
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dziennik budowy 
nie występuje 



 

 

Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- Protokół przekazania terenu budowy 
- Umowa cywilno prawna 
- Protokoły odbioru robót 
- Protokoły narad i ustaleń 
- Korespondencje na budowie 
Przechowanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inwestora. Za zabezpieczenie 
dokumentów odpowiada wykonawca. 
Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określała specyfikacja techniczna w postaci przedmiarów robót. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą do celu cyklicznej 
płatności na rzecz wykonawcy (nie częściej niż raz w miesiącu) 
Zasady określania ilości wykonanych robót 
Obmiary gotowych robót będą wykonane przymiarem laserowym lub taśmą mierniczą. 
- wywóz gruzu w m3 
- malowanie w m2 
- murowanie, tynkowanie, okładziny ścian m2 
- posadzki m2 
- sufity podwieszone m2 
- stolarka okienna szt. 
Odbiór robót 
Roboty będą podlegały następującym etapom: 
a)Odbiór częściowy: roboty zanikowe 
b)Odbiór końcowy 
Gotowość danej części robót do odbioru wykonawca zgłasza inwestorowi. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inwestora i wykonawcy. Komisja 
dokona oceny robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności ze 
specyfikacją. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymogów a nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu- komisja dokona 
potrąceń wartości wykonanych robót. 
Dokumentu do odbioru 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów. 
2. Oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą określone w 
protokole. Termin ich wykonania ustali komisja. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego. 
Podstawa płatności 

Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót związanych z remontem 

BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO FILII MDK W OGRODZIE JORDANOWSKIM PRZY  

UL. WYSZOGRODZKIEJ 1 W PLOCKU. 

 

1.2.Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  

1.2.1. Roboty demontażowe 

1.2.2. Wykonanie więźby dachowej 

1.2.3. rozbiórka sufitów podwieszonych 

1.2.3. rozbiórka istniejącej posadzki w pomieszczeniach 

1.2.4. wykonanie nowych ścianek działowych 

1.2.5. wzmocnienie istniejących dźwigarów drewnianych 

1.2.6. wykonanie nowych posadzek 

1.2.7. wykonanie zamurowań 

1.2.9. wykonanie tynków gipsowych 

1.2.10. montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

1.2.11. roboty wykończeniowe 

1.2.12. montaż poszycia dachu z blachy powlekanej na rąbek stojący 

2. Urządzenia i materiały 

2.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Nie stawia się wymagań w zakresie demontowanych materiałów. 

2.2. dach 

wykaz materiałów 

- krokwie z drewna klasy C27 o wym. 7x14xm impregnowane grzybobójczo i ogniochronnie 

- łaty 40x50mm 

- wiatroizolacja wysoceparoprzepuszczalna 

- panele na rąbek stojący gr. 0.5mm 

- blacha obróbkowa powlekana gr. 0.5mm 

- deski 2.5x10cm z klasy C27, zabezpieczonych preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi.  

- śruby M10 kl. 5.8 

2.3. sufit 

wykaz materiałów 

- profil stalowe suchej zabudowy oraz wieszaki do konstrukcji drewnianej 

- płyty gipsowo – kartonowe G-K 

- wełna mineralna gr. 25cm o wsp. λ= 0.035 W/mK 

2.4. kominy 

wykaz materiałów 

- cegła klinkierowa pełna kl . 350 

- zaprawa murarska 

- beton C12/15 

2.9. roboty wykończeniowe 

wykaz materiałów  

- farba akrylowa zmywalna 

3. Wykonanie robót 



 

 

3.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Elementy dachu rozebrać ręcznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 
składowania. 

Istniejące kominy w części ponad dachem należy rozebrać ręcznie. Materiały posegregować i odnieść 
lub odwieźć na miejsce składowania. 

Tynki na trzcinie rozebrać ręcznie. Materiały posegregować i odwieźć na miejsce składowania – 

wysypisko. 

3.2. dach 

- montaż więźby dachowej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

- montaż wiatroizolacji 

- montaż łat drewnianych zabezpieczonych preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

- montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55mm  

- montaż paneli z blachy powlekanej na rąbek stojący 

roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta 

 

Remont poszycia dachu  - demontaż istniejącego poszycia dachu z deskowania, papy oraz blachy 
stalowej ocynkowanej na rąbek stojący, a następnie wykonanie nowego poszycia w układzie: 
wiatroizolacja wysoceparoprzepuszczalna, łaty 40x50mm w rozstawie co 25cm, panele z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej na rąbek stojący gr. 0,5mm. Należy wymienić również obróbki 
blacharskie oraz zdemontować i ponownie zamontować orynnowanie.  
Pokrycie całego dachu projektuje się z paneli dachowych z blachy powlekanej gr. 0,5mm, na rąbek 
stojący. Szerokość panela 510mm. Minimalny wymagany kąt nachylenia dachu 8o. Kolor blachy – 
zbliżony do RAL9006 matowy – przed zmówieniem kolor uzgodnić z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy kalenica i okap są proste oraz czy 
przekątne dachu są równe. Należy pamiętać, że bazą do montażu będzie okap, a panele będą 
montowane prostopadle do niego. Strefa kalenicowa, okapowa oraz krawędzie w szczycie to miejsca 
szczególnie narażone na oddziaływanie wiatru. W miejscach tych mocowanie paneli powinno być do 
każdej łaty. Szerokość tej strefy w kalenicy i okapie wynosi 0,7m, natomiast w szczycie dwa skrajne 
panele z każdej strony. Przyjmuje się, że w strefach skrajnych ilość wkrętów powinna wynosić 8 
szt./m2 a w strefach środkowych 4-5 szt./m2. Arkusze montuje się zawsze prostopadle do okapu 
wysuwając krawędź do 2 cm poza obróbkę okapową. Do montażu stosuje się wkręty z płaskim łbem – 
odpowiednie do łat drewnianych jak i wkręty samowiercące. Wkręty z płaskim łbem wkręca się na 
środku otworu montażowego. Należy pamiętać, że panele na dachu będą „pracowały” - wkręt należy 
wkręcić do oporu, a następnie odkręcić 0,5 obrotu. W ten sposób umożliwia się swobodną pracę 
pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału zapobiegając pofalowaniu powierzchni paneli. 
Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu swobodne 
„oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Ze względy na rozszerzalność cieplną materiału należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie połączyć obróbki z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób 
pokryciu możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń. Istniejące obróbki wymienić na nowe z 
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze panela gr. 0.6mm. Istniejące orynnowanie należy 
zdemontować i po wykonaniu nowego przekrycia dachu zamontować ponownie – rynhaki do wymiany.  

Na styku istniejącego dachu z remontowanym należy uwzględnić wymianę obróbki gzymsu. 

Roboty obejmujące wzmocnienie istniejących dźwigarów drewnianych polegają na  wykonaniu, z 

desek 2.5x10cm z klasy C27, wzmocnienia pasa dolnego i górnego dźwigara oraz wykonaniu nowych 

krzyżulców. Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i 

ogniochronnymi. Połączenie za pomocą śrub M10 kl. 5.8. 

 

3.3. sufit podwieszany (EI30) 

- montaż stalowej systemowej konstrukcji do pasów dolnych dźwigarów drewnianych  

- montaż poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadłe do 

konstrukcji nośnej. Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do rusztu. Długość wkrętów 

powinna być większa od grubości płyty o min. 10mm. Maksymalne rozsunięcie podłużnych i 

poprzecznych krawędzi płyt na ich połaczeniach nie powinno przekraczać 3mm.  

Wykonać obudowę z płyt g-k na ruszcie stalowym w klasie EI30, profile montować do istniejącej 

konstrukcji drewnianej sufitu. Wykonać gładź gipsową. Sufit malować farbami emulsyjnymi. 



 

 

Docieplenie sufitu (na deskowaniu ślepego pułapu) z wełną mineralnej gr. 25cm o wsp. λ= 0.035 

W/mK. Istniejącą instalację oświetleniową należy odtworzyć. W celu umożliwienia prawidłowej 

wentylacji przestrzeni pomiędzy sufitem i dachem w ścianie południowej należy wykonać dwa otwory 

wentylacyjne o wym. 14x14cm (obsadzić kratki). 

3.4. Kominy 

Istniejące kominy zdemontować w części ponad dachem, a następnie przemurować je ponownie z 

cegły klinkierowej. Wykonać czapkę kominową gr. 7cm z betonu C12/15 ze spadkami. Na czapce 

wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W ścianach bocznych komina otworzyć kanały - otwory 

wentylacyjne o wym. 14x14cm i obsadzić kratki wentylacyjne w kolorze ceglastym. Czapkę wykonać 

zgodnie z detalem rys. 04. Spoinowanie wykonać zaprawą cementową lub gotową zaprawą do 

fugowania mrozoodporną. 

3.9. roboty wykończeniowe 

Sufit malować dwukrotnie farbami akrylowy 

4. Kontrola jakości i odbiór robót 

4.1. Kontrola roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Kontrola jakości będzie obejmowała ocenę  kompletności wykonanych robót. 
4.2. dach 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. Kontrola powinna obejmować następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową i Przedmiarem Robót , badanie powinno 
polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z zakładanym projektem oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na 
podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. 
- Sprawdzenie podłoża, badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a 
wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru. 
- Sprawdzenie materiałów , badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania 
w budownictwie wydanych przez ITB 
- Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich , sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót -
badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, nierówności, 
pęknięcia dachówek, wyszczerbienia dachówek, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Tolerancja wymiarów 0,5mm ,sprawdzenie umocowania i 
łączenia arkuszy obróbek - badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są 
wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy, 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia - badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy 
spływającą wodę 
4.3. sufity podwieszane 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
- Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 
4.4. kominy 

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji spoinujących oraz innych robót zanikających, wykonanych tynków kominów, białkowania a 
w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- kontroli odchyłek wymiarów , poziomów i pionów, 



 

 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów 

z betonu komórkowego. 

Lp. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 

Z cegły, pustaków ceramicznych 
Z drobnowymiarowych 
elementów z betonu 
komórkowego 

Mury spoinowane 
Mury nie 
spoinowane 

 

1 

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

 
3 

10 

 
6 

20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni 
krawędzi 

 na wysokości 1 m 
na wysokości l kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
6 

20 

 
 
6 

10 
30 

 
 

3 
6 
15 

3 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości ściany 
 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 

10 
30 

 
4.5. roboty wykończeniowe 
Roboty malarskie 

 Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować: sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie 
wyschnięcia podłoża, sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie 
należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

- Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

- Badania powinny obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy 
ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
5. Obmiar robót 
 
5.1. roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Jednostką obmiaru jest m3 objętości rozbieranych ścian i posadzek oraz sztuka 
demontowanych drzwi i okien 
5.2. dach 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
5.5. Sufit podwieszony 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
5.5. kominy 
Jednostką obmiarową robót jest m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



 

 

5.8. roboty wykończeniowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

6. Płatności 

Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 
7. Przepisy : 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. 
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu powszechnego 
użytku 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementow powsz. użytku 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien połokrągłych. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i 
metody badań (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze.  
PN-EN 460 Impregnacja drewna . Wymagania. 
PN-EN1443 Kominy . Wymagania . 
PN-EN1382 Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380    Konstrukcje drewniane. 
PN-EN1193 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i   drewno klejone warstwowo. 
PN-B-03150 Projektowanie konstrukcji drewnianych.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z poźniejszymi 
zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiorki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegołowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego zakresu rodzajow robot budowlanych, 
stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 


