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1. Wstęp
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:
Wykonaniem zadania:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianej i mocujących elementów stalowych dachu nad basenem 
w części sportowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 w Lublinie przy ul. Bursztynowej 22

Wymagania ogólne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotyczą wszystkich specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem kontraktowym obowiązującym 
przy realizacji robót wymienionych wp.1.1.
1.3.            Zakres robót objętych STWiORB    
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują:

Zawartość
   B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...........................................................................................................................3
   B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE I ANTYKOROZYJNE..........................................................................9
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  B.00.00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE  
45 210 000-2 Roboty budowlane  zakresie budynków

1.   Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiotem  STWiORB  są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:
Wykonaniem zadania:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianej i mocujących elementów stalowych dachu nad basenem 
w części sportowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 w Lublinie przy ul. Bursztynowej 22

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
1.2.            Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem kontraktowym obowiązującym 
przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3.            Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują roboty budowlane związane z 
Zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji drewnianej i mocujących elementów stalowych dachu nad basenem 
w części sportowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 w Lublinie przy ul. Bursztynowej 22.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Planuje się następujących robót przygotowawczych – w pomieszczeniach basenu oraz na korytarzu antresoli:
• demontaż utrudniającego dostęp do remontowanych elementów osprzętu (kanały wentylacyjne, tablice, itp.)
• ostrożne rozebranie kasetonów stropu podwieszonego (we wszystkich remontowanych pomieszczeniach),

wymiar kasetonów 60x60 cm, UWAGA – kasetony do ponownego montażu, z ewentualnym uzupełnieniem
uszkodzonych kasetonów, oczyszczeniem z brudu elementów konstrukcji; kasetony stropu podwieszonego
wraz z konstrukcją w kolorze kremowym,

• zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem posadzki, nieckę basenową, stolarkę drzwiową i okienną, siedzenia,
itp.

• zabezpieczyć posadzki przed uszkodzeniem przez kółka oraz stojaki rusztowań poprzez ułożenie twardych
płyt OSB lub pilśniowymi gr. min. 22 mm, dodatkowo na torze ruchu kółek rusztowań oraz ich stojaków
ułożyć blaty z desek szer. 60 cm i gr. 34 mm,

• dostęp  do  remontowanych  elementów  zapewnić  np.  poprzez  użycie  rusztowań  ustawionych  na
zabezpieczonej  powierzchni  posadzki.  Rusztowania  ustawiać  na  stabilnej  powierzchni  w  sposób
uniemożliwiający ich wywrócenie w trakcie prowadzenia prac,

• wykonać  drobne  naprawy  uszkodzeń  tynków  w  poziomie  dachu,  przy  świetlikach,  okładzin  gipsowo-
kartonowych, wraz ze szpachlowaniem i malowaniem farbą lateksową.

Dokładniej pomocniczo zakres prac opisany został w przedmiarze robót. Projekt określa zakres prac do 
wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilościowy oraz zakładaną technologię wykonania robót. 
Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien przewidzieć cały zakres prac potrzebnych do wykonania 
inwestycji a wszelkie niejasności wyjaśnić w formie zapytania w trakcie trwania postępowania przetargowego – 
zgodnie z zaleceniami SIWZ.

1.4.            Określenia podstawowe  

1.4.1. Terminologia
Jeżeli w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy interpretować następująco:

• Obiekt budowlany-  stałe  lub tymczasowe budynki  lub  budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową,  wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do  spełnienia przeznaczonych im funkcji.

• Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz    z   
wymaganymi    uzgodnieniami,    przekazane    Wykonawcy,    niezbędne    do jednoznacznego 
określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego 
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elementów stanowiące integralną część Kontraktu.
• Dziennik budowy – ze względu na zakres prac obejmujący prace nie wymagające pozwolenia na budowę - 

dokument wewnętrzny wydany i opieczętowany przez Inwestora, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i korespondencji między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem, osobami 
upoważnionymi.
− Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy.
− Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów i robót.
9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami.
10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.
11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robót.
− Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania 
budowlanego.
− Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą.

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
− Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót.
− Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zakończenia realizacji.
10. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB – zbiór obowiązujących 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady 
odbiorów    i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego  zadania  budowlanego   lub
jego   elementu,   stanowiąca  integralną część Kontraktu.

21. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i 
obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której  ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub 
robót na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby.
23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane,  stanowiące odrębną całość budowlaną, 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty
PN-EN 6520 - Polska Norma Europejska numer
PN -80/16520 - Polska Norma z 1980 r/numer
BN-80/8836-02 - Branżowa norma z 1988 roku/numer
KB1 - Katalog Budownictwa
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
PZH - Państwowy Zakład Higieny
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
1.5.1.1. Inwestor   przekazuje   Wykonawcy   teren   budowy   w   całości   lub   w   takich fragmentach, które są 
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- dziennik budowy oraz w dwóch egzemplarzach:
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- dokumentację projektową
- plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy

10. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i 
poziomie na wszystkich etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem.

11. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robót
- program zapewnienia jakości /PZJ/.
1.5.2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadowalającym   stanie
i   porządku  od  momentu  przejęcia  do   czasu  odbioru końcowego.
W miarę postępu robót teren budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, 
zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie.
- wyposaża plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
1.5.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi 
substancjami

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
• przekroczeniem dopuszczalnego hałasu
• możliwości powstania pożaru
• niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu   zabezpieczenia   
instalacji   i   urządzeń   podziemnych   i   nadziemnych   przed   ich uszkodzeniem.
1.5.2.7. Inwestor zapewnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę na wykonanymi robotami, przygotowanymi 
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego robót.
1.5.2.9. Wykonawca   zobowiązany  jest   do   ochrony   przed   zniszczeniem   własności publicznej lub prywatnej.
1.5.2.10. W   przypadku   natrafienia  na   przedmioty   zabytkowe   lub  mające   wartość archeologiczną 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać roboty do 
czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas   realizacji   zadania   budowlanego   Wykonawca   powinien   zapewnić zatrudnionemu na 
budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczać do pracy w warunkach 
niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 
określonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości /PZJ/, 
zaakceptowanym przez Inwestora.
2.1.            Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inwestora  .
Jeśli materiały są różnej jakości z danego źródła należy zmienić źródło zaopatrzenia.
2.2.            Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich      
zgodność z STWiORB przed wykonaniem badań jakości.
Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB to takie materiały zostaną 
odrzucone.
2.3.            Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób  
zapewniający ich jakość i przydatność do robót. 
2.3.1. Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem 
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wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek.
2.3.2. Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości powinny być składowane oddzielnie. Ich dostawy należy przerwać.
3. Sprzęt
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:
- wytwarzania betonów
- zagęszczania i wyrównywania powierzchni betonów
4. Transport
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczególną uwagę należy 
zwrócić na dobór środków do:
 4.1. Transportu mieszanki betonowej.
W czasie transportu nie wolno dopuścić do rozdzielenia się składników mieszanki betonowej.   Stosować   
należy   mieszalniki   samochodowe   zwane   "gruszkami".   Czas przewozu ograniczyć do minimum. 
4. 2. Do przewozu lepików, środków chemicznych, paliw , cementu luzem.
Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju ładunku. 
4.3. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy.   Jeżeli   Wykonawca   uzyska   zezwolenie   
władz   na   użycie   pojazdów   o ponadnormatywnym obciążeniu i takich pojazdów użyje, to poniesie koszty 
wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jeśli taka szkoda powstanie.
5. Wykonanie robót.
Wszystkie roboty objęte Kontraktem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami 
Inwestora. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w 
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz 
protokołu odbioru.
5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy
- księgi obmiarów
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atestów jakościowych wbudowanych elementów
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych
- protokołów odbioru robót
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
akceptowane Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt   z   ponumerowanymi   stronami   służący   do
notowania   wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantem oraz osobami upoważnionymi. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 
bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Prawo do 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywanych  robót  budowlanych.   Prowadzenie  dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy.
5.1.2. Rozliczenie robót – zgodnie z Umową.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
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Za  jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonanych   robót   oraz   ich   zgodność   z wymaganiami STWiORB 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu 
zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami 
Inwestora. W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 
budowie, zasady bezpieczeństwa robót.
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem
wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe.
- wykaz środków transportu
- wykaz    osób    odpowiedzialnych    za   jakość    i    terminowość    wykonania poszczególnych elementów 
robót
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania
i   cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót.
-    opis postępowania z materiałami i robotami nic odpowiadającymi wymaganiom. Do obowiązków Wykonawcy w 
zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
-    wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiałów odpowiedniej jakości, przestrzeganie takich warunków 
transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do 
planowanych robót, określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność robót,
-   prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

10. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót.
11. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za niewiarogodne, 

to Inwestor może zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki badań zakwestionowanych przez Inwestora się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, to 
koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca (jeśli wyniki badań się nie 
potwierdzą i będą niezgodne z STWiOR).
7. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze  obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty 
ujęte w Kontrakcie  oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.
Roboty podane są w jednostkach według STWiORB.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  powinny  być  wykonane  w  sposób jednoznaczny  i zrozumiały.
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni  lub  objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
7.4. Obmiar  robót  ziemnych  powinien  być  wykonany  metodą pomiaru  przekrojów
poprzecznych.
- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robót przeprowadza się zgodnie z p.7 STWiORB.
8. Odbiór robót
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.
8.1.            Podział odbiorów  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy
Jest to ocena ilości  i jakości  wykonanych  robót,  stanowiących  zakończony, odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy
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Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2.            Dokumenty do odbioru robót  
8.2.1. Wykonawca   przygotowuje   do   odbiorów   częściowych – protokół odbioru robót częściowych oraz 
kosztorys powykonawczy z księgą obmiarów, a do odbioru końcowego – następujące dokumenty:
- dokumentację projektową i STWiORB
- dziennik budowy i księgę obmiaru
- receptury i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru
- sprawozdanie techniczne
- dokumentację powykonawczą
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
8.3.            Badania i pomiary w odbiorach robót    
8.3.1. Podstawą do   oceny jakości   i   zgodności   odbieranych  robót  z   dokumentacją projektową i STWiORB 
są badania i pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez Laboratorium, 
obsługę geodezyjną, oraz dokonywane przez komisję odbioru.
1. Zgłoszenie  do  odbioru  Wykonawca dokonuje  zapisem  do  dziennika budowy  i przekazuje 
Inwestorowi kompletny operat.
2. Inwestor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kalkulacyjnego 
potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie.
8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora.
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań i pomiarów wymienionych w 
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORB.

• Jeżeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacji obiektu, to dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

• Jeżeli  komisja  stwierdzi,  że jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej   w dokumentacji 
projektowej i STWiORB, to wyłącza te roboty z odbioru.

9. Podstawa płatności
Rozliczenie robót – zgodnie z Umową między Inwestorem a Wykonawcą. Do obowiązków Wykonawcy należy 
prawidłowa wycena robót uwzględniająca wykonanie całości zamówienia wraz ze wszelkimi robotami 
towarzyszącymi, przygotowawczymi itp.
Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.
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  B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE I ANTYKOROZYJNE  
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 
chemiczną przy wykonaniu robót związanych z pracami wyszczególnionymi w Wymaganiach ogólnych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
·         wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) farbą emulsyjną lateksową, farbami antykorozyjnymi, lazurami do 
drewna.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich 
odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
·         projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
·         projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
·         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
·         dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
·         dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881),
·         protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,
·         dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:
·         wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do
napraw,
·         specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
·         sposoby wykonania powłok malarskich,
·         kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
·         wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
·         warunki użytkowania powłok malarskich.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
·         termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
1.      Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
·         farby dyspersyjne
·         farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
·         emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
- farby antykorozyjne
- lazury do drewna
·         farby na spoiwach:
·         żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
·         żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
·         lakiery wodorozcieńczalne
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·         lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych,
·         środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Wymagane minimalne parametry systemu antykorozyjnego
• minimalny stopień przygotowania powierzchni – St2,
• system jednoskładnikowy,
• możliwość nakładania farby na wiele powierzchni, jak np. powierzchnie stalowe, skorodowane, ocynkowane

sezonowane, przylegające stare powłoki malarskie,
• elastyczna powłoka (min. 180%),
• możliwość  aplikacji pędzlem (powierzchnie dostępne)  i z napędem hydrodynamicznym (miejsca trudno do-

stępne, dysza 015-023, minimalne ciśnienie – 180 bar),
• możliwość stosowania w środowisku min. C3 (miejskie i przemysłowe lekkie), na długi okres trwałości (H – 

min. 15 lat),
• kolor – szary, odcień do uzgodnienia z Użytkownikiem,
• dopuszczenie do stosowania na terenie Polski,
• Zawartość LZO < 140g/ dm3.

Wymagane parametry systemu renowacyjnego do drewna
• do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń,
• system jednoskładnikowy, pełniący funkcję impregnatu, podkładu i lazury nawierzchniowej,
• lazura cienkowarstwowa, głęboko wnikająca w podłoże, chroniąca przed wilgocią, zabezpieczająca przed 

sinizną, pleśniami i glonami,
• w kolorze sosny lub modrzewia (kolor ostateczny do ustalenia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa),
• na bazie wody, lazura akrylowo-alkidowa,
• nie łuszcząca się,
• dopuszczalna wilgotność drewna poniżej 15%,
• dopuszczenie do stosowania na terenie Polski,
• Zawartość LZO < 130g/ dm3.
• Nakładanie pędzlem wzdłuż włókien.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie,
·         środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
·         środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
·         kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
·         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
·         Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
·         szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
·         szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
·         pędzle i wałki,
·         mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
·         agregaty malarskie ze sprężarkami,

11



·         drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
4
2.      Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami 
producenta.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
materiałów oraz po przygotowaniu frontu robót.
Należy wykonać:

• demontaż utrudniającego dostęp do remontowanych elementów osprzętu (kanały wentylacyjne, tablice, itp.)
• ostrożne rozebranie kasetonów stropu podwieszonego (we wszystkich remontowanych pomieszczeniach),

wymiar kasetonów 60x60 cm, UWAGA – kasetony do ponownego montażu, z ewentualnym uzupełnieniem
uszkodzonych kasetonów, oczyszczeniem z brudu elementów konstrukcji; kasetony stropu podwieszonego
wraz z konstrukcją w kolorze kremowym,

• zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem posadzki, nieckę basenową, stolarkę drzwiową i okienną, siedzenia,
itp.

• zabezpieczyć posadzki przed uszkodzeniem przez kółka oraz stojaki rusztowań poprzez ułożenie twardych
płyt OSB lub pilśniowymi gr. min. 22 mm, dodatkowo na torze ruchu kółek rusztowań oraz ich stojaków
ułożyć blaty z desek szer. 60 cm i gr. 34 mm,

• dostęp  do  remontowanych  elementów  zapewnić  np.  poprzez  użycie  rusztowań  ustawionych  na
zabezpieczonej  powierzchni  posadzki.  Rusztowania  ustawiać  na  stabilnej  powierzchni  w  sposób
uniemożliwiający ich wywrócenie w trakcie prowadzenia prac,

• wykonać  drobne  naprawy  uszkodzeń  tynków  w  poziomie  dachu,  przy  świetlikach,  okładzin  gipsowo-
kartonowych, wraz ze szpachlowaniem i malowaniem farbą lateksową.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy np. szczotką stalową, odtłuścić (np. zmyć woda z neutralnym detergentem 
lub rozpuszczalnikiem (np. benzyna ekstrakcyjna), spłukać i wysuszyć.

5.3.2. Powierzchnie drewniane
Podłoże drewniane należy oczyścić z brudu i kurzu. 
Ewentualne gniazda żywicy należy oczyścić i usunąć przy pomocy preparatu do neutralizacji żywic, np. 
rozpuszczalnikiem do żywic. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym, należy też ją odpylić i osuszyć. 
Dopuszczalna wilgotność drewna – w przedziale 11-15%. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:
·         przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
·         w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C,
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·         w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości podanych w kartach technicznych produktów.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Aplikacja farby   antykorozyjnej na powierzchniach metalowych  
Sposób aplikacji – pędzlem (na powierzchniach dostępnych) oraz z napędem hydrodynamicznym (w miejscach trud-
no dostępnych – jak np. wewnątrz łączników, pomiędzy mocowanymi elementami drewnianymi).
Powłokę nakładać w 2-3 warstwach, do uzyskania wymaganej grubości dla warunków środowiska min. C3 (środowi-
sko miejskie i przemysłowe lekkie), na długi okres trwałości (H - min.  15 lat). 
Wymagana grubość powłoki – ściśle wg karty technicznej producenta, np. grubość mokrej warstwy – 400 µm, gru-
bość suchej warstwy – 220 µm, łączne zużycie – 500 g/m2, zalecane zużycie na warstwę – 2x250 g/m2. 
Najpierw należy nałożyć pierwszą powłokę farby, powinna być ona gruba, by odciąć dostęp powietrza i wstępnie za-
bezpieczyć antykorozyjnie powierzchnię. Następne powłoki nakładać po wyschnięciu poprzedniej w odstępach wg 
karty technicznej producenta (np. 6-24 h) do uzyskania wymaganej łącznej grubości powłok. 
Pomiarów grubości powłoki dokonywać grubościomierzem (np. grzebieniem pomiarowym), oraz kontrolować grubość
powłoki przy pomocy przewidywanego zużycia materiału. 

Pomocniczo w celu uzyskania wymaganej grubości powłok pierwszą warstwę (gruntującą) pomalować w in-
nym kolorze, a następne dwie warstwy nakładać w kolorze docelowym do czasu pokrycia pierwszej warstwy.

Ze względu na grubowarstwość powłoki na powierzchni mogą być widoczne ślady włosia z pędzla. 
Kolor powłoki nawierzchniowej – szary.
Optymalna temperatura aplikacji – 12-25 °C, min. 8 °C. Optymalna wilgotność – 50-70%, maksymalna – 

80%. Nie nakładać, gdy w przeciągu 3-7 dni po aplikacji, temperatura w pomieszczeniu może spaść poniżej 0°C. 

A  plikacja lazury   na powierzchniach drewnianych  
Lazurę dokładnie wymieszać, malować pędzlem w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy gruntującej nałożyć kolejne dwie warstwy nawierzchniowe lazury, każdą po wyschnięciu 
poprzedniej.
Ze względu na zmniejszoną chłonność heblowanych powierzchni drewna klejonego, zabezpieczenie powierzchni wy-
konać jako min. 3-warstwowe. Każda kolejna warstwa powoduje wzmocnienie koloru i połysku.  Odstęp czasowy 
między nanoszeniem kolejnych warstw – ok. 6 h.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 
5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
·         niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,
·         aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
·         jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
·         bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
·         bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
·         bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

13



Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach
żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
·         odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
·         bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
·         zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
1.      spękań,
2.      łuszczenia się powłok,
3.      odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny:
1.      równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
2.      nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
3.      nie mieć śladów pędzla,
4.      w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
5.      być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
1.      na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 
hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
2.      chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
3.      odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
4.      ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
·         mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
·         nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
·         dobrze przylegać do podłoża,
·         mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
·         mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
11.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
·         dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
·         dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
·         podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia,
·         elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w stosownej normie.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub
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sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
·         czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
·         terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
·         wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
·         skoagulowane spoiwo,
·         nieroztarte pigmenty,
·         grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
·         kożuch,
·         ślady pleśni,
·         trwały, nie dający się wymieszać osad,
·         nadmierne, utrzymujące się spienienie,
·         obce wtrącenia,
·         zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
·         ślady pleśni,
·         zbrylenie,
·         obce wtrącenia,
·         zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,
·         jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
·         prawidłowości przygotowania podłoży,
·         jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
·         sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
·         sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
·         sprawdzenie odporności na wycieranie,
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·         sprawdzenie przyczepności powłoki,
·         sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
·         sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m,
·         sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
·         sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
·         sprawdzenie przyczepności powłoki:
·         na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
1.      Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 
stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w 
tablicy 2.
 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
 
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik

a b c

01 
02
03
04

do 10% 
do 20% 
do 40% 
ponad 40%

1,10 
1,20
1,40
2,00

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.
7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 
14KNNR 2.
8 ODBIÓR ROBÓT
·         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
·         Roboty uważa się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne
1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 9
2.      Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

16



Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.
Rozliczenie robót - wg postanowień Umowy.
PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
·         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.
·         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
·         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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