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STO - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy wchodzący w skład Specyfikacji  Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający 

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem 

zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający 

zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako 

element SWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

 

1.1. Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.  

1. Remont sali (auli) dydaktycznej. 

 

1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych obejmuje: 

a) Roboty remontowe wewnętrzne: 
- roboty rozbiórkowe 
- posadzki z płytek granitowych podestów wejściowych 
- wymianę stolarki drzwiowej z PCV zewnętrznej 
- roboty malarskie 
- wymianę kasetonów sufitu podwieszanego 
- montaż plis okiennych na skrzydłach okien 

b) Roboty remontowe zewnętrzne: 

 - malowanie tynków zewnętrznych 

 - montaż obróbek blacharskich (pasów nadrynnowych) 

 - drobne roboty uzupełnienia i poprawy estetyki elewacji 
- posadzki z płytek granitowych podestów wejściowych 

 

1.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

- wywóz gruzu, 

- mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności 

związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną 

odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu 

pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, zniesienie lub wyniesienie poza obręb 

budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie 

w ustalone z zamawiającym miejsce 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, zabezpieczenie przed 

zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuć, 

itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia pomieszczeń, 

- wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek robót remontowych 
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i rozbiórkowych, 

- ustawienie rusztowań, 

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, 

- zabezpieczenie terenu budowy, demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia. 

Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że Wykonawca ujął go w oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia. 
 

1.3  Informacje o terenie budowy 

 

Teren robót dla przedmiotowego zamówienia stanowi czynny, cały czas użytkowany budynek 

użyteczności publicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 

ścieków na potrzeby robót. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 

powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w 

miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia 

ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na 

nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani 

sprzętu. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

c) możliwość powstania pożaru. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
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daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza robót zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników budynku. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności 

dla użytkowników obiektu. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla 

użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i 

jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

Odbiór końcowy robót budowlanych – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez wykonawcę faktu 

zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac robót. 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Centrum Kształcenia i 

Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul. Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
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stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 

określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

 

Atest - Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo badawcze 

 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania 

robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

 

Budynek - Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

 

Certyfikat - Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 

Elementy robót - Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji 

 

Kosztorys - Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu 

kosztów pośrednich i zysku 

 

Kosztorys ofertowy - Wyceniony kompletny przedmiar robót 

 

Materiały budowlane - Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 

lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich 

części 

 

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami 

 

Polska Norma - Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 

do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

 

Protokół odbioru robót - Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty 

 

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

 

Roboty budowlane - Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 
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Roboty zanikające - Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów robót 

 

Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca 

jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 

przepisami bezpieczną prace na wysokości 

 

Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

 

Znak bezpieczeństwa - Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 

uzyskały certyfikat 

          

2. MATERIAŁY - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów. 

 

2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami i aprobatami technicznymi. 

Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie: 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

• oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 

obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, 

poz. 1360). 

• Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia ll.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces 

wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – 

deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 

• Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z 

dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad 

sztuki budowlanej. 
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Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 

budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz 

aktualnie obowiązujących normach. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia. 

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu robót w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza 

placem robot, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty, świadectwa, 

dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 

zawsze dostępne do wglądu zamawiającego. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi 

Wykonawca 

 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
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• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

 

8.1.  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 zamawiający. 

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 

dokumentami, oraz dokonać oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporządza się protokół 

podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać; 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 

malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ustalenia Ogólne 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.  

 

 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

 

− Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

− Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.; 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 

z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 

401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
Nazwa zamówienia: Remont sali (auli) dydaktycznej 

    

 
 

 

Adres obiektu:   ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica 

 
 

Zakres robót budowlanych:  Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1 
 

 

 
Zamawiający:     Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,  

ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica  

      

 

Nazwa specyfikacji  -  SST-1  Roboty rozbiórkowe 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Kazimierz Kamiński  

Biuro Obsługi Budownictwa 

ul. Główna 93, 34-460 Szczawnica 
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1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 .     Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: 

1. Remont sali (auli) dydaktycznej 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej; 

- rozebranie posadzek podestów wejściowych 

- demontaż kasetonów sufitu podwieszanego 

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST . 

 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

kosztorysową , SST i poleceniami zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom), 

i inne. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

4.2.  Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 

oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 

musi wykonać na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

8.  ODBIORY ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

nr 202 poz. 2072), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 

151 poz. 1256 z 2002 r.), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
Nazwa zamówienia: Remont sali (auli) dydaktycznej 

    

 
 

 

Adres obiektu:   ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica 

 
 

 

Zakres robót budowlanych:  PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE  -  

                                                  CPV 45432000-4 
 

 

 
Zamawiający:     Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,  

ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica  

      

 

Nazwa specyfikacji  -  SST-2 PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY   

                                               PODŁOGOWE   

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Kazimierz Kamiński  

Biuro Obsługi Budownictwa 

ul. Główna 93, 34-460 Szczawnica 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkowych związanych z realizacją zadania pn: 

1. Remont sali (auli) dydaktycznej. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- posadzki z płytek granitowych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi oraz z OST . 

 

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

2.1.1. Preparat gruntujący 

Stosuje się go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 

zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów 

ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych.  

Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany 

do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie 

przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich 

kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji 

silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami 

powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom 

absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga 

zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, 

dodatkowo ją oczyszczając. 

Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 

paroprzepuszczalności.  Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, 
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promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. 

 

2.1.2. Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

 

2.1.3. Płytki  

Właściwości płytek granitowych 

- wymiary 60 x 60cm, gr. 2cm 

- powierzchnia płomieniowana 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

 

2.1.4. Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża 

i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.  

 

2.1.5. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. 

Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug.  

 

2.1.6. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 

środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

 

2.1.7. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 

posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. 

Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w poszczególnych 

pomieszczeniach ruchem. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 

 

3.2.  Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- poziomnice, 

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 
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- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 

 

4.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 

budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 

umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie; płytki 

składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

5.2. Podłoża pod okładziny . 

Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio przed 

przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie 

oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą 

wodą. 

5.3. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać 

zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt 

wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami według warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych 

niż 2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 

płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST.  

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót posadzkowych,  płytkarskich. 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z przedmiarem oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

 

8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

 

8.3.  Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

− PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

− PN-B-06250 Beton zwykły, 
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− PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności, 

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, 

− PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie, 

− PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

− PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 
 
 
 
Nazwa zamówienia: Remont sali (auli) dydaktycznej 

    

 
 

 

Adres obiektu:   ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica 

 
 

 

Zakres robót budowlanych:  Stolarka drzwiowa z PCV - CPV 45421000-4 
 

 

 
Zamawiający:     Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,  

ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica  

      

 

Nazwa specyfikacji  -  SST-3  Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Kazimierz Kamiński  

Biuro Obsługi Budownictwa 

ul. Główna 93, 34-460 Szczawnica 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej związanych z realizacją zadania pn: 

1. Remont sali (auli) dydaktycznej 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych z PCV do 

sali .  

 

1.3  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- montażu drzwi zewnętrznych z PCV do sali 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym 

1.4.2. Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe 

w otworze budowlanym 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

”Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 

- drzwi z PCV zewnętrzne (dwa zamki, klamka, przeszklenie 1/2, wsp. przenikania ciepła Umax - 

1,3) 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

5.1. Montaż stolarki okiennej 

Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru 

oraz ilości kotew i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża 

był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 

ościeżnicę przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ 

Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę 

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 

- zamocować ościeżnicę w kotwach 

- założyć skrzydła 

- wypełnić szczelinę pianka 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Ościeżnice plastikowe winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu 

połączeń z murem. 

Odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie 

więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe 

jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. Okucia elementów powinny być 

zamocowane w sposób trwały. Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w 

dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. 

Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

- stolarka okienna PCV -szt /dla danego wymiaru/ 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową  

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze  

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umowa oraz ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

 

10. Przepisy związane 

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
Nazwa zamówienia: Remont sali (auli) dydaktycznej 

    

 
 

 

Adres obiektu:   ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica 

 
 

 

Zakres robót budowlanych:  Roboty malarskie  CPV 45442100-8 
 

 

 
Zamawiający:     Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,  

ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica  

      

 

Nazwa specyfikacji  -  SST-4  Roboty malarskie  
 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Kazimierz Kamiński  

Biuro Obsługi Budownictwa 

ul. Główna 93, 34-460 Szczawnica 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania pn: 

1. Remont sali (auli) dydaktycznej. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robot objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

robót malarskich : 

– malowanie farbą lateksową pomieszczenia sali 

- malowanie farbą silikonową elewacyjną tynków zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne”. 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 rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagana dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z ST i poleceniami zamawiającego.  

2. MATERIAŁY 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” 

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 

Malowanie wewnętrzne – farba lateksowa 
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Malowanie elewacji – farba silikonowa elewacyjna 

2.2.1 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 podłoże, - 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. 

2.2.2 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” 

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 walki, 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” 

4.1  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-B9/G41400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i 

transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod matowanie 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 
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sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.1 Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101.00.  

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). 

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.  

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

Podłoże 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. 

Elementy metalowe przed matowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.3.1 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 0C, 

w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 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. 

5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania podane w 

pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.3.1. 

5.4 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.4.1 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 podłoże, śladów pędzla, bez złuszczeń, 

odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i wypełniaczy 
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ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża. 

5.4.2 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. 

5.4.3 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: równomiernie pokrywać podłoże, bez 

prześwitów, plam i odprysków, nie ścierać się i nie obsypywać; przy potarciu miękką tkaniną 

bawełnianą, nie mieć śladów pędzla, w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem 

producenta oraz dokumentacją projektową, być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb 

wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity 

odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z 

nich nie przekraczającą 20 cm, chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania ROBÓT.  

6.1.1 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 

jago 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-1 0100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

− podłoży z drewna - wilgotność, stan podłożą wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia,  
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− 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.  

6.1.2 Badania materiałów 

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: 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, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, 

zapach gnilny. 

6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 

malarskich. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, 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.  
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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, kilku krotne 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,  

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 podłoże.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 

Powierzchnie malowane oblicza się w m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy Robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości) jakości. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. W toku 

odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, dokonać oceny 

wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

10. 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, ilościach i transport.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

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-61800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, Kałowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81901:20O2 Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

PN-C-81914:2Q02 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. 

 

 

 

 

 

 

 


