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Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie prac malarskich w wytypowanych klasach oraz na 

korytarzu na II piętrze oraz na klatce schodowej o łącznej powierzchni przeznaczonej do malowania 

2.653,80 m2, oraz wymianę wykładziny podłogowej na powierzchni 84,985m2..  

 

CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANYCH PRAC : 

 

DZIAŁ II 

 

Klasy  Nr. 101, 102, 107, 108, 109, 200, 201, 202, 204, 206, 208, korytarz II piętro, klatka 

schodowa. 

 

1. Zabezpieczenie podłóg folią. 

2. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. 

3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. 

4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. 

5. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 

    powierzchni. 

   a. zmycie powierzchni tynków wodą. 

   b. zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 

   c. wygładzenie powierzchni tynku 

d. malowanie dwukrotne pędzlem 

6. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym 

    szpachlowaniem  

   a. Zeskrobanie łuszczącej się farby. 

   b. Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu. 

   c. Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową. 

   d. Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką. 

    e. Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie. 

    f. Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym  

7. Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 

    powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne  m2 - ościeżnice łącznie z 

    ćwierćwałkami 

    a. oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 

     b. dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 

     c. pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 

    d. pomalowanie farbą olejną stolarki  

8. Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 

   a. oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się 

        farby. 

    b. zagruntowanie minią lub pokostem. 

    c. malowanie farbą olejną elementów metalowych  

9. Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 

     m2 

     a. oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 

     b. dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 

     c. pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 

    d.  pomalowanie farbą olejną . 
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DZIAŁ II 

Klasy komputerowe Nr 210, 213 

 

1. Zabezpieczenie podłóg folią. 

2. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. 

3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. 

4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. 

5. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 

    powierzchni. 

   a. zmycie powierzchni tynków wodą. 

   b. zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 

   c. wygładzenie powierzchni tynku 

d. malowanie dwukrotne pędzlem 

6. Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 

    powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne  m2 - ościeżnice łącznie z 

    ćwierćwałkami 

    a. oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 

     b. dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 

     c. pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 

    d. pomalowanie farbą olejną stolarki  

7. Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 

   a. oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się 

        farby. 

    b. zagruntowanie minią lub pokostem. 

    c. malowanie farbą olejną elementów metalowych  

8. Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 

     m2 

     a. oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 

     b. dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 

     c. pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 

    d.  pomalowanie farbą olejną . 

 

 

DZIAŁ III 

 

Klasa komputerowa nr 111. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac malarskich należy zdemontować sieć 

komputerową , a po wykonaniu wszystkich prac  ponownie ją zamontować.  

1.Skasowanie wykwitów (zacieków) 

2. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. 

3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. 

4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. 

5. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 

    powierzchni. 

   a. zmycie powierzchni tynków wodą. 

   b. zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 

   c. wygładzenie powierzchni tynku 

   d. malowanie dwukrotne pędzlem 

6. Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 

    powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne  m2 - ościeżnice łącznie z 

    ćwierćwałkami                                          

a. oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 



4 

 

     b. dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 

     c. pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 

    d. pomalowanie farbą olejną stolarki  

7. Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 

   a. oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się 

        farby. 

    b. zagruntowanie minią lub pokostem. 

    c. malowanie farbą olejną elementów metalowych  

8. Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 

     m2 

     a. oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 

     b. dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 

     c. pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 

    d.  pomalowanie farbą olejną . 

9 .Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCV. 

    a. Rozebranie posadzek z oczyszczeniem podłoża. 

10. Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4,0 mm wewnątrz budynków pod  wykładziny. 

      a. Oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, substancji bitumicznych, farb 

          itp. 

      b. zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą - dwukrotnie. 

      c. przygotowanie zaprawy przy użyciu agregatu mieszającego. 

      d. ułożenie samopoziomujących mas szpachlowych, przy uwzględnieniu kontrolowania 

          poziomów. 

       e. zapewnienie warunków dojrzewania. 

       f. wykonanie spoin dylatacyjnych. 

11. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. 

12. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w obiektach 

      użyteczności publicznej gr. 2 mm, odporne na ścieranie, antyelektrostatyczne. 

      a. oczyszczenie podłoża . 

      b. rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych. 

      c. przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin . 

      d. ułożenie wykładzin rulonowych 

12  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 

       a. zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych  

13. Demontaż i montaż sieci komputerowej wraz z wyniesieniem biurek i komputerów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


