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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
        I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH  

 
1. Część  ogólna 

 
1.1. Nazwa  nadana przez zamawiającego 

 
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych  
 

1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót 
    
       1.2.1. Przystosowanie sanitariatów szkole na parterze i przy sali gimnastycznej dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Adaptacja pomieszczeń polega na zamurowaniu drzwi, otynkowaniu zamurowanych otworów, 
rozebranie i wymurowanie nowych ścianek, wykuciu nowych otworów drzwiowych i 
zamontowaniu ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych. Ponadto wykonane będą prace posadzkowe:  
płytki glazurowane z cokolikami. Na ścianach sanitariatów będą ułoŜone płytki glazurowane. 
Wszystkie tynki będą przetarte, zagruntowane i pomalowane emulsją. Stolarka okienna i drzwiowa 
malowana olejno.  
   
      1.2.2. Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych na schodach na parterze i na 
zewnątrz budynku. 
 
Podjazd na parterze z części niŜszej na wyŜszą (obok sanitariatów) będzie wykonany z elementów 
stalowych zamontowanych w elementach betonowych. 
Podjazd zewnętrzny wykonany będzie murowany i pokryty kostką betonową. Wjazd do środka 
poprzez zamontowanie w uprzednio przygotowanym otworze drzwi.   
 

1.3.    Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących 
 
W budynku będą wykonywane prace instalacyjne wod-kan, c.o. i elektryczne, objęte oddzielnym 
zakresem. 
 

1.4. Informacje  o  terenie  budowy 
 
Teren budynku posiada dogodny, utwardzony dojazd. W zakresie robót budowlanych  roboty  
zewnętrzne to budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. 
 

1.5. Organizacja robót,  przekazanie placu  budowy 
 
Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową. 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów  osób trzecich 

 
Roboty budowlane są wykonywane w obrębie parteru i będą odgrodzone od osób postronnych.  
 

1.7. Ochrona  środowiska 



 
Budowa  nie wpływa negatywnie na środowisko. 
 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
 
Pracownicy wykonujący adaptację muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Szkolenie naleŜy 
potwierdzić w zeszytach szkoleń.  
 

1.9. Ogrodzenie  placu  budowy 
 
Plac budowy jest w obiekcie  zamkniętym, nie wymaga dodatkowego grodzenia.  
 

1.10. Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni 
 
Roboty są poza chodnikiem  i drogą. 
 

1.11. Nazwy  i  kody: grup robót,  klas  robót  i  kategorii robót. 
 
Kod CPV 
 

1.12. Określenia  podstawowe 
 
Zgodne z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151 / 2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  
 
 

2.     Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych 
 
2.1. Wymagania  ogólne dotyczące  właściwości materiałów  i  wyrobów 
 
Wszystkie materiały uŜywane do budowy  muszą posiadać atesty do stosowania w Polsce. 
 
2.2.  Wymagania  ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków  dostaw składowania     
        i  kontroli jakości  materiałów  i  wyrobów. 
 
Materiały przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie naraŜonym na opady atmosferyczne i 
dla osób postronnych.  Dla magazynowania elementów Inwestor udostępni pomieszczenia w 
budynku.   
 
2.3.  Materiały i wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie. 
 
Materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom 
 
Nie mogą być stosowane 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
Nie przewiduje się wariantowości stosowania materiałów 
 
3.    Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
 
Sprzęt stosowany na budowie  musi być sprawny i atestowany dla danej roboty.  



 
4.     Wymagania  dotyczące środków  transportowych 
 
4.1. Transport  poziomy 
Transport materiałów na budowę samochodem dostawczym, na terenie obiektu ręczny. 
 
5.      Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót  budowlanych 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z projektem oraz z instrukcjami fabrycznymi 
dotyczącego ich montaŜu. 
 
5.2. Roboty  rozbiórkowe,  rozbiórki wykonane metodą wybuchową. 
 
Rozbiórka z uŜyciem materiałów wybuchowych nie występuje. 
 
5.3. Projekt  zagospodarowania placu budowy 
 
Nie dotyczy 
 
5.4. Projekt  organizacji budowy 
 
Nie jest wymagany przepisami 
 
5.5. Projekt  technologii i  organizacji  montaŜu 
 
Nie występuje dla w/w grupy robót  
 
5.6. Czynności  geodezyjne na budowie 
 
Nie występują. 
 
5.7. Likwidacja  placu  budowy 
 
Wymagane jest posprzątanie po wykonanych robotach. 
 
6.      Kontrola, badania  i  odbiór wyrobów  i  robót  budowlanych 
 
6.1. Zasady  kontroli  jakości robót 
 
Kontrolę na budowie sprawuje:  inspektor nadzoru  i autor projektu. 
 
6.2. Pobieranie  próbek 
 
Nie występuje 
 
6.3. Badania  i  pomiary 
 
Nie występują 
 
6.4. Badania prowadzone  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 



Inspektor nadzoru nie dokonuje  badań.   
 
6.5. Dokumentacja  budowy 
 
Dokumentacją budowy są:   projekt budowlany   
 
7.  Wymagania  dotyczące przedmiaru  i  obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
 
Zasady obmiaru będą określone w umowie jeśli sposób ich rozliczenia wystąpi. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Określa  projekt i kosztorys  
 
7.3. Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy 
 
Nie występuje 
 
7.4. Czas  prowadzenia pomiarów 
 
J.w. 
 
8.  Odbiór  robót  budowlanych 
 
8.1.   Rodzaje  odbiorów 
 
Występuje odbiór inspektorski  z udziałem kierownika robót budowlanych 
 
8.2. Odbiór robót ulegające zakryciu lub zanikających 
 
Występuje odbiór inspektorski oraz  kierownika robót  budowlanych 
 
8.3. Odbiory  przewodów kominowych instalacji i urządzeń  technicznych 
 
Wystąpi  odbiór kominiarski kanałów wentylacyjnych i wentylatorów. . 
 
8.4. Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy 
 
Zakres robót budowlanych wymaga jedynie odbioru końcowego 
 
8.5. Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy obiektu nie moŜe wykazywać wad i usterek 
 
8.6. Odbiór  po  okresie rękojmi 
 
Ustala umowa  
 
8.8.   Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Ustala umowa 



 
8.9.   Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
UŜytkownik otrzyma na odbiorze instrukcje fabryczne eksploatacji  urządzeń oraz projekt  
z naniesionymi ewentualnymi zmianami.  
UŜytkownik zastosuje się do wymogów instrukcji eksploatacji urządzeń pod rygorem utraty 
gwarancji. 
 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Atesty i certyfikaty materiałowe 
 
9. Rozliczenie  robót 
 
Rozliczenie robót nastąpi wg ustaleń w umowie. 
 
10.  Dokumenty  odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja  projektowa 
 
Obecnie jest w posiadaniu Inwestora 
 
10.2. Normy,  akty  prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
Aktualne, obowiązujące  w Polsce. 
 
 
 Tynki zwykle i pocienione 
• Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 lub aprobat technicznych. 
Do zapraw słuŜących do wykonywania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek odmiany l 
wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej 
powierzchni naleŜy stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. 
Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany 
w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń. 
Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998  
• Do wykonywania tynków pocienionych naleŜy stosować masy tynkarskie wymienione w 
normie PN-B-10106:1997 (w przypadku suchych mieszanek) lub spełniające wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych (w przypadku mas w postaci past).  
o PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
o Tynki pocienione wykonywać moŜna na podłoŜach: 
- z betonów kruszywowych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
- z autoklawizowanych betonów  komórkowych, 
- z zaprawy cementowo-wapiennej  marki M2÷M7, 
- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
PodłoŜa powinny być równe, niepylące, bez rys, spękań itp. Nadlewki i wystające nierów- 
ności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoŜa naprawić zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych 
aprobat technicznych. Zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć. Z podłoŜy 
naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
• Wykonywanie  tynków zwykłych. Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrów 



wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie 
lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych nie zawierające dodatków dekoracyjnych, kwasoodpornych itp. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, sposób nanoszenia, rodzaj podłoŜa, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-
70/B-10100. 
o Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych naleŜy skontrolować przynajmniej: 
- przygotowanie podłoŜy, 
- zakończenie robót stanu surowego, 
- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, 
- osadzenie ościeŜnic drzwiowych i okiennych, -jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, 
suchych mieszanek itp.). 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy 
PN-70/B-10100. 
• Wykonanie tynków pocienionych. Tynki pocienione powinny stanowić warstwę ochronną, 
wyrównawczą, dekoracyjną lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu. 
Grubość tynków pocienionych wynosi 2÷8 mm. 

o Ze względu na fakturę powierzchni rozróŜnia się tynki: 
-zacierane - otrzymane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna zagłębień w kształcie rowków, 
- cyklinowane - otrzymane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po jej wstępnym utwardzeniu 
cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna, 
-natryskowe - otrzymane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 
natryskowym, 
- wytłaczane - otrzymane przez modelowanie nałoŜonej masy za pomocą rolki. 
Przed rozpoczęciem wykonywania tynków naleŜy przeprowadzić kontrolę przynajmniej: 
- przygotowania podłoŜa, 
- zakończenia robót stanu surowego, 
- zakończenia robót instalacyjnych podtynkowych, 
- osadzenia ościeŜnic drzwiowych i okiennych.  
o Przy wykonywaniu tynków pocienionych naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

w zakresie przygotowania podłoŜa, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposobu i warunków 
nakładania. 

o Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C, pod warunkiem 
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. Dopuszcza się wykonywanie 
robót tynkowych w temperaturze niŜszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.  

o ŚwieŜe tynki powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych 
(szczególnie w okresie letnim) i opadami atmosferycznymi. 

• Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 
- przyczepności tynku do podłoŜa, 
- mrozoodporności, 
- grubości, 
- wyglądu powierzchni, 
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki 
itd.), 
- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 
- wykończenia naroŜy i obrzeŜy, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i kra-wędzi (tabl. 12.9-1). 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Kategoria tynku 
Odchylenie po-
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i od-
chylenie krawędzi 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 



Tynki pospolite 
III  

s 3 mm i w Liczbie s 
3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 
dni 

z 2 mm na 1 m i 
ogółem s 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz s 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

s 3 mm na 1 m i 
ogółem s 6 mm na 
całej powierzchni 
miedzy 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

s 3 mm na 1 m 

Tynki doborowe 
filcowane (f) i 
wypalane (w) IV 
IVf  
Rvw 

s 2 mm i w liczbie s 
2 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

s 1,5 mm na 1 m i 
ogółem s 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz s 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

<: 2 mm na 1 m i 
ogółem s 3 mm na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

s 2 mm na 1 m 

 
o Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3÷3.3.10 normy PN-70/B-

10100. 
o Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100. •  

• Kontrola wykonania tynków pocienionych powinna obejmować co najmniej sprawdzenie: 
zgodności z ustaleniami projektowymi, materiałów, sprawdzenie podłoŜy, przyczepności tynku do 
podłoŜa, grubości tynku, sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynków na naroŜach, 
stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Kontrola powinna być przeprowadzona nie później niŜ przed upływem l roku od daty ukończenia 
robót tynkowych.  
o Sprawdzenie zgodności wykonanych tynków z ustaleniami technicznymi polega na ustaleniu, czy 

wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury są zgodne z ustaleniami technicznymi. 
o Sprawdzenie materiałów polega na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z 

ustaleniami projektowymi, czy legitymuje 
się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 
technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli 
przed wykonaniem tynków.  

o Sprawdzenia podłoŜy dokonuje się na podstawie zapisów z kontroli przed wykonaniem tynków. 
o Przyczepność tynku do podłoŜa sprawdzić naleŜy wizualnie i przez opukanie tynku drewnianym 

młotkiem. W przypadku stwierdzenia odparzeń, pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego odgłosu 
przy opukiwaniu drewnianym młotkiem tynk naleŜy wykon pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego 
odgłosu przy opukiwaniu drewnianym młotkiem tynk naleŜy wykonać ponownie.  

o Sprawdzenia grubości tynku dokonujemy metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez 
producenta ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku lub w przypadku wątpliwości dokonując 
bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. Grubość tynku powinna być zgodna z 
ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza niŜ 2 mm i nie większa niŜ 8 mm.  

o Sprawdzenia wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku naleŜy dokonać metodą oględzin 
wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni ręką. Powierzchnia tynku powinna mieć 
jednolitą fakturę i barwę zgodną z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest wy-
stępowanie rys, spękań, pęcherzy, smug, plam, prześwitów podłoŜa, wykwitów i zacieków. Po-
wierzchnia tynku nie powinna pylić.  

o Sprawdzenia prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku naleŜy dokonać w sposób 
podobny jak w p. 4.3.8 normy PN-70/B-10100. Wymagania w zakresie wykonania powierzchni 
i krawędzi tynku są takie jak wymienione w tablicy 5 dla tynków kategorii III normy PN-70/B-
10100.  

o Sprawdzenia prawidłowości tynków na naroŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
naleŜy dokonać metodą oględzin wizualnych. NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny 
być wykonane zgodnie z ustaleniami projektowymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeŜnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przez 



odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i 
wykończony zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

• Usuwanie niezgodności. Jeśli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, naleŜy dokonać 
napraw usterek zgodnie z procedura usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i 
stosowane materiały powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 Okładziny kamienne 
• Warunki przyst ąpienia do robót okładzinowych. Do robót okładzinowych moŜna przystąpić po 
ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, 
zwłaszcza murowanych. W przypadku robót elewacyjnych po 6 miesiącach od zakończenia budowy 
w stanie surowym, a w przypadku robót wewnętrznych po 4 miesiącach od zakończenia budowy w 
stanie surowym. 
o Wewnątrz budynku roboty okładzinowe moŜna wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
- osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed załoŜeniem 
opasek, jeśli nie są one z kamienia, 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed załoŜeniem ceramicznych i metalowych 
urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
- zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych.  
o Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. 

Montowane elementy kamienne powinny mieć temperaturę nie niŜszą niŜ +5 
 
 
 Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
• Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzna 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej 
o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 dol:4. MoŜna stosować równieŜ 
zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo 
wspomnianą wyŜej mieszankę samopoziomująca. 
• Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być [2]: przeciwwil-
gociowe, parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne),  ciepłochronne,  przeciw-
dźwiękowe. 
o Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłoŜach leŜących bezpośrednio na gruncie w 

celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową (szczegóły patrz rozdz.: 9.2 i 
12.7). 

o Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomiesz-
czeniach występują znaczne róŜnice temperatury, wilgotności i pręŜności pary wodnej 
(szczegóły patrz rozdz.: 9.1, 9.2 i 12.7).  

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga moŜe być naraŜona na 
o zalewanie wodą (szczegóły patrz rozdz.: 9.2 i 12.7). 
o Izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w 

podłogach usytuowanych na podłoŜu leŜącym bezpośrednio na gruncie (szczegóły patrz rozdz.: 
9.1). 

Roboty konstrukcji stalowych 
Wykonywać zgodnie z normą stalową. 
Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)  
• Posadzki z  płytek terakotowych (patrz p. 5.9.2) mocowane są klejem lub zaprawą cementową, 
najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zaleŜności od wielkości płytki. Po 
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą 
o wysokości zębów od 5 do 8 mm. 
• Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością 
 i mrozoodpornością . 
 
• Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 



o prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
moŜliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, - . 

o przy robotach przygotowawczych z uŜyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, 
pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z Ŝywic syntetycznych) naleŜy stosować 
okulary ochronne i odzieŜ ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 

o przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-Ŝywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzieŜ ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i uŜywania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru, 

o przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 

o nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów. 

• Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw 
i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci 
proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed uŜyciem. 
 
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 
o gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 

kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla 
podłoŜy betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii 
(z wyjątkiem tynków doborowych), 

o mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
o czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),  
o dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. po 2-6 

tygodniach w zaleŜności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować 
podłoŜa po 7 dniach,  

o  
 Malowanie farbami emulsyjnymi 
o Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego 

jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co ją dyskwalifikuje. 
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba,  

o Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do 
malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie moŜna stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 
wyŜsza cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza szczelność) nie powinny być 
stosowane do wnętrz. 

o Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem 
kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę 
farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna 



wykonywać na kruszących się podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na 
powłokach świeŜych silnie alkalicznych . 

 
 
 
 
          Opracował: 
                                                                                                                    Stanisław Biliński 
 
         
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
        I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH 

 
2. Część  ogólna 

 
2.1. Nazwa  nadana przez zamawiającego 

 
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 
 

1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót 
 
Przebudowa  instalacji wod. – kan. na w sanitariatach na parterze i przy sali gimnastycznej, w 
nawiązaniu do istniejącej instalacji na parterze 
 

1.3.    Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących 
 
W budynku będą wykonywane prace budowlane i elektryczne, objęte zakresem nie wchodzącym  
do instalacji c. o. i wod. – kan 
 

1.13. Informacje  o  terenie  budowy 
 
Teren budynku posiada dogodny, utwardzony dojazd.  

1.14. Organizacja robót,  przekazanie placu  budowy 
 
Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową. 

 
1.15. Zabezpieczenie interesów  osób trzecich 

 
Roboty instalacyjne będą prowadzone w pomieszczeniach zamkniętych 

1.16. Ochrona  środowiska 
 

Budowa instalacji nie wpływa negatywnie na środowisko. 
 

1.17. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
 
Roboty spawalnicze muszą być pod szczególną kontrolą.   
 

1.18. Ogrodzenie  placu  budowy 
 
Nie wymagane. 

1.19. Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni 
 



Roboty są poza chodnikiem  i drogą  
 

1.20. Nazwy  i  kody: grup robót,  klas  robót  i  kategorii robót. 
 
Kod CPV 
45232420-2  - roboty przy kanalizacji sanitarnej 
45232460-4  - roboty sanitarne 
45321000-3  - izolacja cieplna  
45331100-7  - instalacja centralnego ogrzewania 
 
 

1.21. Określenia  podstawowe 
 
Zgodne z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151 / 2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  
 

2.     Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych 
 
2.2. Wymagania  ogólne dotyczące  właściwości materiałów  i  wyrobów 
 
Wszystkie materiały uŜywane do budowy instalacji muszą posiadać atesty do stosowania w Polsce. 
 
2.2.  Wymagania  ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków  dostaw składowania     
        i  kontroli jakości  materiałów  i  wyrobów. 
 
Materiały instalacji wewnętrznej przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie naraŜonym na 
opady atmosferyczne i dla osób postronnych.  Dla magazynowania elementów instalacyjnych 
uŜytkownik udostępni pomieszczenia w budynku.   
2.3.  Materiały i wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie. 
 
Materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie. 
 
2.6. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom 
 
Nie mogą być stosowane do montaŜu 
 
2.7. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
Nie przewiduje się wariantowości stosowania materiałów 
 
3.    Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
 
Sprzęt stosowany na budowie do montaŜu instalacji musi być sprawny i atestowany dla danej 
roboty.  
 
4.     Wymagania  dotyczące środków  transportowych 
 
4.2. Transport  poziomy 
 
Na budowie występuje potrzeba stosowania mechanicznego transportu poziomego dla zbiornika 
szamba. Transport innych elementów będzie ręczny. 
 
 
5.      Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót  budowlanych 



 
5.8. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z projektem oraz z instrukcjami fabrycznymi 
dotyczącego ich montaŜu. 
 
5.9. Roboty  rozbiórkowe,  rozbiórki wykonane metodą wybuchową. 
 
Rozbiórka z uŜyciem materiałów wybuchowych nie występuje. 
 
5.10. Projekt  zagospodarowania placu budowy  
 
Nie występuje dla robót instalacyjnych 
 
5.11. Projekt  technologii i  organizacji  montaŜu 
 
Nie występuje dla robót instalacyjnych 
 
5.12. Czynności  geodezyjne na budowie 

Nie występują 
 
5.13. Likwidacja  placu  budowy 
 
Wymagane jest posprzątanie po wykonanych robotach. 
 
6.      Kontrola, badania  i  odbiór wyrobów  i  robót  budowlanych 
 
6.6. Zasady  kontroli  jakości robót 
 
Kontrolę na budowie sprawuje:  inspektor nadzoru  i autor projektu. 
 
6.7. Pobieranie  próbek 
 
Nie występuje 
 
6.8. Badania  i  pomiary 
 
Wymagana jest próba szczelności instalacji  c. o. i wodociągu.   
 
6.9. Badania prowadzone  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Inspektor nadzoru nie dokonuje własnych badań.  Potwierdza  prawidłowość przeprowadzonych 
badań prze wykonawcę i serwis kotła.  
 
6.10. Dokumentacja  budowy 
 
Dokumentacją budowy są:   projekt budowlany  instalacji sanitarnych. 
 
7.  Wymagania  dotyczące przedmiaru  i  obmiaru robót 
 
7.5. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
 
Zasady obmiaru będą określone w umowie jeśli sposób ich rozliczenia wystąpi. 



 
7.6. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Określa  projekt   
 
7.7. Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy 
 
Do pomiaru ciśnienia uŜyć manometr  o średnicy 160 mm i dokładności 1% 
Zakres manometru 4 bar. 
 
7.8. Czas  prowadzenia pomiarów 
 
Próba szczelności trwa 2 godziny  po ustabilizowaniu ciśnienia. 
 
8.  Odbiór  robót  budowlanych 
 
8.1.   Rodzaje  odbiorów 
 
Występuje odbiór inspektorski  z udziałem kierownika robót instalacyjnych 
 
8.7. Odbiór robót ulegające zakryciu lub zanikających 
 
Występuje odbiór inspektorski oraz  kierownika robót  instalacyjnych  
 
8.8. Odbiory  przewodów kominowych instalacji i urządzeń  technicznych 
 
Wystąpi  odbiór kominiarski kanałów wentylacyjnych. . 
 
8.9. Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy 
 
Wystąpi odbiór robót: 

- instalacji c. o. 
- instalacji wod. – kan. 
- zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

 
8.10. Rozruch  technologiczny 
 
Nie jest wymagany 
 
8.11. Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy obiektu nie moŜe wykazywać wad.   
 
8.12. Odbiór  po  okresie rękojmi 
 
Ustala umowa  
 
8.8.   Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Ustala umowa 
 
9.9.   Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 



UŜytkownik otrzyma na odbiorze instrukcje fabryczne eksploatacji  urządzeń oraz projekt  
z naniesionymi ewentualnymi zmianami.  
UŜytkownik zastosuje się do wymogów instrukcji eksploatacji urządzeń pod rygorem utraty 
gwarancji. 
 
9.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Do odbioru obiektu są wymagane protokóły badań szczelności instalacji c. o. i wodociągowej, 
atesty urządzeń  i fabryczne instrukcje obsługi. 
 
 
10. Rozliczenie  robót 
 
Rozliczenie robót nastąpi wg ustaleń w umowie. 
 
10.  Dokumenty  odniesienia 
 
10.3. Dokumentacja  projektowa 
 
Obecnie jest w posiadaniu Inwestora 
 
10.4. Normy,  akty  prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
Takie jakie są stosowane w Polsce. 
 
 
 

Opracował: 
                                                                                              Stanisław Biliński 
 


