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CPV 45200000 - 9 
 
I        CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA  

Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób gminy, 
administrowanych i zarządzanych przez ZGM „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.    
 
     1.2    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie 
wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót. 
 
     1.3   ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
     1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE   
 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia podstawowe zawierające definicje pojęć 
i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w 
celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
  
   1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
     
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie. Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
 
     2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez 
siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw 
higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane. 
 
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 
-  być nowe i nieużywane, 



 

 

-  być w gatunku bieżąco produkowanym, 
-  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych  
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących 
norm i przepisów, 
-  mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz  
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie 
spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, 
które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich 
własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 
specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym 
przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i 
bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych 
wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i 
narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez 
uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu 
na budowę ze składu przy obiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.  
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
 
 
 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych 
należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po 
czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami 
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Transport materiałów rozbiórkowych jak 
i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze. Wszystkie ciągi muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne 
brudu i kurzu po całym obiekcie.  
Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu 



 

 

prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały 
potrzebne do wykonania prac jak i odpady.  
W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do 
ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu 
nastąpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego – na swój koszt. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać 
protokolarnie front robót od Zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować 
zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich 
zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, 
dotyczących prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w ST oraz za 
bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. 
 
3.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów 
przetargowych. 
Realizacja robót obejmuje wykonanie prac wyszczególnionych przez Zamawiającego 
zgodnie z kosztorysami wstępnymi (roboty remontowo – budowlane w wolnych 
lokalach będą wykonywane po ich wstępnym przeglądzie i określeniu zakresu robót 
przez przedstawicieli ZGM „TBS” Sp. z o.o. oraz UM Wydziału Komunalnego) . 
 
Podstawą wykonania określonego zadania będzie umowa, która powinna zawierać : 

- rodzaj robót, 
- wyszczególnienie zakresu robót wraz z przedmiarem, 
- technologię wykonania, 
- termin wykonania i odbioru robót, 

  
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminów 
wykonywanych prac, zgodnie z umową, jak również do zawiadomienia Oddziału 
Eksploatacji i lokatorów o ewentualnych wyłączeniach urządzeń  - nośników energii , 
dopływu wody – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 
Zawiadomienia lokatorów powinno nastąpić w poprzez wywieszenie na wszystkich 
klatkach schodowych budynku objętego robotą  pisemnej informacji zawierającej 
datę i godziny  ewentualnych wyłączeń urządzeń. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z niewłaściwego 
zawiadomienia. 
  
3.1 Wykonawca zobowiązany jest do : 
 
Wykonawca zobowiązuje się do posługiwania się aktywnym telefonem, który 
umożliwia kontakt i wymianę informacji z Zamawiającym - przez 5 dni tygodnia  (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach od 7oo do 17oo. 
 



 

 

Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których 
koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 

 Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż.,  

 Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w 
szczególności oczyszczenie i usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych 
w trakcie realizacji remontu, 

 Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w 
trakcie trwania prac budowlanych, 

 
3.2  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami, przepisami. 
       
3.3  Przekazanie Terenu Robót 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Robót z 
określeniem jego granic i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla 
celów budowy oraz zaplecza.. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania terenu robót.  
 
3.4   Zabezpieczenie Terenu Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru końcowego zadania.  
 
 
3.5    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem 
remontu niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. 
Remont rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych 
w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą 
realizacji remontu generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu budowy, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz 
zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub 
mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, 
projektować i prowadzić, tak aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 



 

 

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 
poddać odzyskowi. 

W przypadku gdy już powstaną odpady należ z nimi postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a 
jeżeli z przyczyn technologicznych  lub ekonomicznych, to odpady te należy 
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postępowanie z odpadami w 
sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub 
technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  
Ochrony Środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób 
selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu 
poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi 
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznia następujące warunki: 

 w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i 
środowiska, 

 jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostaną te 
odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. Instalacje lub urządzenia do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas 
gdy: 

 nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie 
odrębnych przepisów, 

 



 

 

 pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w 
wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i 
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. 
Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów 
administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.: 
     - zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo 
        niskim poziomem emitowanego hałasu, 
     - wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy 
        urządzeń na tzw. biegu jałowym), 
     - zakazie wykonywania prac hałaśliwych w godzinach każdorazowo wskazanych 
        przez Zamawiającego lub użytkownika z uwagi na obiekt czynny. 
 
3.6  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych robót określonych umową. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
3.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę 



 

 

Techniczną I jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
3.8 Ochrona własności publicznej i państwowej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obszarze placu budowy, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 
3.9     Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach 
ogólnych. 
 
 
3.10     Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 



 

 

 
3.11    Ochrona Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez 
Zamawiającego oraz będzie utrzymywał Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna 
również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od 
skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 8 godzin po otrzymaniu takiego polecenia. 
 
3.12     Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez Użytkownika 
obiektu w którym będzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
3.13    Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie 
obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb 
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty 
te będą zawarte w cenie a sposób ich rozliczania z Zamawiającym w umowie. 
 
3.14   Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy 
 
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny. 
 
 
 
 
 
4.  MATERIAŁY 
 
4.1  Atesty i Certyfikaty materiałowe 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 



 

 

sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych w 
czasie postępu robót. 
 
4.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy.  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
4.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
5.   SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien posiadać aktualne przeglądy, badania techniczne. 
 
6.    TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
 
 
 
 
 
 
7.     WYKONANIE ROBÓT 
 
7.1   Ogólne zasady prowadzenia Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność                
z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności 
Robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 



 

 

7.2   Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
 
Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte 
będą na wymaganiach sformułowanych w umowie ST, PN i innych normach                
i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie 
dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 
 
8.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
8.1     Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
 
 
8.2    Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi  na 
podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów : 
- deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  
 Europejską Normą 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 
 

 



 

 

9.     Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
 protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
 opinie kominiarskie 
 protokoły odbioru Robót, 
 korespondencję dotycząca prowadzenia robót, 

 
 
10.0     PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową i warunkami ogólnymi ST. 
 
10.1    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru na piśmie lub ustnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w konfiguracji 
ze ST . 
 
10.2    Odbiór końcowy robót                       
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego 
robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej 
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz dokumentów, o których 
mowa w punkcie 10.5  
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót ze ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 



 

 

 
 
10.3   Odbiór ostateczny 
 
Podstawą do odbioru wykonanych robót będzie protokół odbioru spisany                                   
z udziałem stron tj. właściwego inspektora nadzoru oraz Wykonawcy przy udziale 
przedstawiciela. 
W przypadku wystąpienia usterek powykonawczych Wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia ich w terminie natychmiastowym.   
 
 
10.4   Dokumenty odbiorowe 
 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/,  
 atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów, 
 protokoły odbioru robót zanikających,  
 karty utylizacji odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót . 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z 
załączonym spisem zawartości w segregatorze  
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać 
opis o treści "Materiały zostały wbudowane do: ………………" (jeżeli jest to kopia 
posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane 
przez Kierownika Budowy. 
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą  
do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 
 



 

 

CPV - 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE 
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 robotami remontowymi w budynkach mieszkalnych 
zarządzanych przez ZGM „TBS” Sp. z o.o. W Częstochowie. 
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 odporną na zmywanie i 
szorowanie. 
 malowania farbą olejną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 
wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 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-
9,  
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 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 45000000-9, 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 
1.1.1 Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  
kopolimeryzowane  styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 
- 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 odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i 
ftalowe,  które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  
kopolimeryzowane  styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 



 

 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- farby na spoiwach  mineralnych z dodatkami  modyfikującymi w postaci  
ciekłej,  które  powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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 45000000-9, pkt 5 
- 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, 
 drabiny i rusztowania. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod  CPV 45000000-9, pkt 6 
 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 PN-89 /C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport". 
5     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-9, pkt 7 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   
kanalizacyjnych,   centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem 
założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych  lub z tworzyw 
sztucznych  (biały montaż)  oraz armatury oświetleniowej  (gniazdka, wyłączniki 
itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien 
itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w 
murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 
1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 
przeznaczonych do malowania 
 
Lp. Rodzaj farby Największa 

wilgotność 
podłoża, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 

4 



 

 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.2.     Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego 
betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 
wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
a) Nowe  niemalowane  tynki   powinny  odpowiadać wymaganiom   normy  PN-
70/B-10100.   Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). 
b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
c) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
d) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być 
niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających 
sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna   być  odkurzona   i   
oczyszczona   z   plam  tłuszczu,   żywicy,   starej   farby   i   innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 
aprobatę techniczną. 
 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 
tłuszczu i oczyszczone ze starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz styki  płyt  powinny  
być  zaszpachlowane.   Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 
masą szpachlową,  na którą wydana jest aprobata techniczna. 
 Podłoża  z  płyt włóknisto-mineralnych  powinny  mieć wilgotność  nie  
większą  niż  4%  oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, 
wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać 
poza lico płyty, a ich główki powinny być  zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Elementy   metalowe   przed   malowaniem   powinny   być   oczyszczone   ze 
zgorzeliny,   rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
 



 

 

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, 
 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 pkt. 5.3. 
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 zewnętrznych 
Roboty  malarskie  na  zewnątrz obiektów budowlanych  można  rozpocząć,  
kiedy  podłoża  spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia 
robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), 
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 
5.4.3. 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. 
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. 
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: 
 spękań, 
 łuszczenia się powłok, 
 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: 
d. równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
e. nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
f. nie mieć śladów pędzla, 
g. w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
h. 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: 
4 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, 
5 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
6 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 
7 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: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i 
zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 



 

 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych oraz 
cementowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi, może 
odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie 
korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali,  
a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 
tynki, posadzki. 
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i 
wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, 
w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed 
wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do 
użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna 
 wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do 
osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji:· użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach· gęstość 
emulsji: 1,0 g/cm3 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne  zasady  kontroli jakości  robót  podano w ST  „Wymagania  
ogólne"  Kod  CPV 45000000-9, pkt 8 
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: 
 murów ceglanych  i  kamiennych - zgodność wykonania z  projektem  
budowlanym,  dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, 
wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 



 

 

 podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania   z   projektem   budowlanym,   
czystość  powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 
 tynków  zwykłych   i   pocienionych  -  zgodność  z   projektem,   równość  i  
wygląd   powierzchni   z uwzględnieniem   wymagań   normy   PN-70/B-10100,   
czystość   powierzchni,   wykonanie   napraw   i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 
 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 
 płyt gipsowo-kartonowych  i włóknisto-mineralnych - wilgotność,  wygląd  i  
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrętów, 
 elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub 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, 
 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 mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
 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 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
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. 
 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 
ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-
130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego 
prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
 
 
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 
45000000-9, pkt 10 
Roboty uważa się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty malarskie uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 



 

 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 
 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
 przygotowanie podłoży, 
 próby kolorów, 
 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót 
elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
 oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających   oraz  
oczyszczenie   niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST. 
 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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. 
 
 



 

 

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 45000000-9. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


