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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/00  Kod CVP  45000000-7  Wymagania ogólne 

 
 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zadaniu pn.  

Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnym wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina 

Czerwonak.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzgledniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nieobjętych ustawa Prawo zamówień publicznych). 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 

zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 



1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkowa. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób 

związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 



1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniającym podział na dokumentacje projektowa: 

− dostarczona przez Zamawiającego, 

− sporządzona przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ 

na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne 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, 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: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) 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. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

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 realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. 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 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. 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 odpowiednia odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed utyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

5.3. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJĄCY 

Budynki mieszkalne, w których planowany jest remont dachu znajdują się na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach. Należą do 

Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to budynki 4 kondygnacyjne – parter przeznaczony jest na cele 

usługowe – w budynku nr 24, pozostałe 3 kondygnacje posiadają funkcję mieszkaniową. 

LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJĄCY 

Budynki mieszkalne, w których planowany jest remont klatek schodowych znajdują się na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach. 

Należą to Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to budynki 4 kondygnacyjne – parter przeznaczony jest 

na cele usługowe – w budynku nr 24, pozostałe 3 kondygnacje posiadają funkcję mieszkaniową. 

Stan obecny klatek schodowych: 

• Ściany – do wysokości 150 cm- lamperia olejna w kolorze kremowym, powyżej pomalowane farbą emulsyjną białą, 

także spody spoczników i biegów schodowych 

• Biegi schodowe i spoczniki – stopnice – z płytek lastriko w kolorze jasnym, 

• Podstopnice – betonowe/tynkowane, malowane farbą olejną w kolorze granatowym, malowane farbą olejną także boki 

biegów schodowych i rant pod biegiem schodowym 

• Cokoliki i opaska przybiegowa – przyścienna – betonowa, malowana j.w. 

• Drzwi do mieszkań – płytowe, gładkie, malowane farbą olejną w kolorze jasnym 

• Balustrady - stalowe – z profili stalowych, płaskowników, malowane farbą olejną w kolorze granatowym 

 

 

 

 



 

 

REMONT KLATEK SCHODOWYCH – OGÓLNY ZAKRES PRAC 

Renowacja podstopnic i cokolików przyściennych, skucie istniejących podstopnic schodowych (cokolików) - betonowych, 
malowanych farbą olejną, odpylenie powierzchni, zagruntowanie, wyszpachlowanie, malowanie x2. 

     Malowanie sufitów i spodów biegów schodowych: 
• oczyszczenie powierzchni z warstw łuszczących się, uzupełnienie ubytków i nierówności, malowanie 2x 

wodorozcieńczalną emulsją, 
• renowacja boków biegów i spoczników – w duszy schodów – przeszlifowanie - zmatowienie, wyrównanie, 

• malowanie spodów biegowych i spocznikowych farbą x2, 

• malowanie boków schodowych wraz z opaską – rantem szer. 4 cm pod biegiem schodów i spoczników. 

     Renowacja ścian : 
• demontaż skrzynek na listy, tablic informacyjnych itp. (powtórny montaż), tablice uszkodzone – naprawić, 
• demontaż i ponowny montaż (w przypadku konieczności wymiana na nowe) kratek wentylacyjnych – w szachtach i 

klatkowych, 

• parapety wewnętrzne, demontaż, montaż nowych z PCV, z zaślepkami bocznymi i obróbka murarska (po wykuciu 

montażu), 

• usunięcie partii tynków uszkodzonych, wyrównanie ubytków, spękań, nierówności ścian klatki schodowej, oczyszczenie 

z nietrwałych powłok malarskich, przeszlifowanie – zmatowienie do stopnia szorstkości i odpylenie strefy lamperii 

olejnej w stopniu koniecznym dla uzyskania poprawnej gładkości i przyczepności do podłoża nowych powłok 

malarskich, zagruntowanie podłoża i 2 x malowanie ścian farbą zmywalną (malowanie bez lamperii olejnej), 

• malowanie oznaczeń administracyjnych – numery pięter przy użyciu szablonu, 

• malowanie podejść instalacyjnych do grzejników – farbą jak ściany. 

     Oczyszczenie, odpylenie, odtłuszczenie balustrad i malowanie. 
     Malowanie ościeżnic drzwiowych do mieszkań, piwnicy, pomieszczeń  gospodarczych i technicznych, szachtów, oraz 
      niewymienialnych skrzydeł drzwiowych, po uprzednim zmatowieniu, wyszlifowaniu. 
     Wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań. 
     Wyczyszczenie istniejących progów drzwiowych. 
     Naklejenie na drzwi numerów mieszkań i oznaczeń drzwi technicznych, szachtowych i do piwnicy, liternictwem – 
      cyframi  z folii samoprzylepnej. 
     Wymiana na nowe włączników światła i włączników dzwonkowych. 
     Oczyszczenie powierzchni lastrikowych posadzek i okładzin schodowych, preparatami chemicznymi, w tym 
      wyczyszczenie  starych, zastanych zabrudzeń i zabezpieczenie preparatem ochronnym do lastriko (marmuru,  
      kamienia). 
      Wymiana wyłazu do przestrzeni poddaszowej z segmentu C – w budynku 25. 
REMONT KLATEK SCHODOWYCH – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 
     Renowacja podstopnic i cokolików przyściennych: 

• skucie istniejących podstopnic schodowych (cokolików) - betonowych, malowanych farbą olejną,  
• odpylenie powierzchni, 

• zastosowanie powierzchniowe środka gruntującego x1  

• zastosowanie szpachli o gr min. 3 mm   

W przypadku dużych ubytków –przed nałożeniem szpachli zastosować materiał wyrównawczy – tynk cementowo – wapienny, 

• malowanie farbą odporną na zmywanie i uderzenia  . 

     Sufity i spody biegów schodowych: 
• oczyszczenie powierzchni z warstw łuszczących się, uzupełnienie ubytków i nierówności, sposób oczyszczenia (zmycia) 

podłoża – do oceny przez ekipę wykonującą prace, 

• malowanie 2 x wodorozcieńczalną emulsją   
     Ściany klatek schodowych: 

• usuniecie luźnych partii tynku - odkucie, 

• zmatowienie powierzchni ścian – lamperii olejnej i ścian powyżej poprzez mechaniczne przeszlifowanie, 

• odpylenie, 

• zagruntowanie ubytków  

• uzupełnienie ubytków, na zagruntowanej powierzchni   

• zagruntowanie całych powierzchni ścian 1x, metoda pędzlowania   

• przemalowanie powierzchni ścian farbą gruntującą, barwioną w kolorze ścian   

• 2 x malowanie ścian   

     Balustrady, ościeżnice metalowe drzwiowe, elementy metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe niepodlegające wymianie  
     (drzwi do pomieszczeń gospodarczych, drzwi do szachtów technicznych) podlegające malowaniu: 

• przeszlifowanie powierzchni, 

• odpylenie powierzchni, 

• odtłuszczenie, 

• malowanie 2x   

 
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 
GRUNT do powierzchni betonowych – podstopnice i cokoliki  
Referowany system: firma CAPAROL, Putzgrund 610  lub równoważny 

• wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność 
przygotowania podłoża, 



• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 

• odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, 
wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, 

• wymaga podłoża nośnego, suchego, czystego oraz pozbawionego substancji zmniejszających przyczepność, 
• minimalna temperatura stosowania: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału). 

 

SZPACHLA do powierzchni betonowych – podstopnice i cokoliki  
Referowany system: firma CAPAROL, CarbonSpachtel,   lub równoważny 
masa szpachlowa : 

• wzmocniona włóknem węglowym, 

• wysoce odporna na uderzenia, 

• zwiększona odporność na przenoszenie naprężeń z podłoża, 

• znakomita urabialność i obróbka, 

• wysycha bez naprężeń, 

• odporna na czynniki atmosferyczne, 

• gęstość: 1,5 g/cm3, 

• konsystencja: pasta, 

• odporność na uderzenia: >20 J przy 3 mm grubości warstwy, 

• zużycie ok. 4,5 kg/m2 przy zalecanej grubości warstwy 3 mm. 

 

FARBA do powierzchni betonowych – podstopnice , cokoliki, boki biegów schodowych 
Referowany system: firma CAPAROL, Amphibolin E.L.F.,  lub równoważny 

• farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa , 

• do wykonywania wytrzymałych, odpornych na szorowanie, zachowujących pierwotną fakturę powłok, 

• nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza, 

• wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym, neutralnym zapachu, 

• odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 µm) według PN EN 13 300, 

• zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajności 8 m2/l tj. ok. 120 ml/m2, 

• odporna na zasady, nie zmydla się, 
• odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki czystości, 

• właściwości :100% czystego akrylanu, 

• dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewniającym optymalną przyczepność farby, 

• stopień połysku półmat, G2, 

• dane techniczne własności wg normy: PN EN 1062, 

• największy rozmiar ziarna: 100 µm, S1, 

• gęstość: ok. 1,4 g/cm3, 

• grubość warstwy suchej: 50–100 µm, E2. 

 

FARBA do sufitów i spodów biegów schodowych 
Referowany system: firma CAPAROL, Capatrend,  lub równoważny 

• farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa  - wodorozcieńczalna emulsja, 

• do wykonywania wysoce kryjących powłok na ścianach i sufitach na wszystkich typowych powierzchniach 

wewnętrznych. Przeznaczona zarówno do malowania powierzchni nowych jak też do wymalowań renowacyjnych, 

• bezrozpuszczalnikowa, bez zmiękczaczy, 

• nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, 

• wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska o nikłym zapachu, 

•  dyfuzyjna sd< 0,1 m, 

• wysoce kryjąca, często wystarcza jednokrotne nałożenie farby, 

• własności wg normy PN EN 13 300: 

• Klasa odporności na szorowanie na mokro:Klasa 3, 

• zdolność krycia: klasa 2 przy wydajności 7 m2/l, tj. ok. 140 ml/m2, 

• największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm), 

• gęstość: ok. 1,5 g/cm3. 

 

GRUNT do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, OptiGrund E.L.F.,  lub równoważny 

• środek gruntujący wnikający w podłoże i hydrofobizujący powierzchnię, 
• o neutralnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, wzmocniony siloksanami,  

• spoiwo modyfikowane silikonem, wodna żywica akrylowa – hydrozol, 

• gęstość: około1,02 g/cm3. 

 

SZPACHLA do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, Akkordspachtel Fein lub równoważny 

• uniwersalna szpachlówka, drobnoziarnista masa szpachlowa do naprawy małych ubytków, kawern i rys, do wygładzania 

powierzchni tynku i betonu oraz do natryskiwania cienkich warstw na wygładzonych powierzchniach ścian i sufitów, 

• bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji, 

• wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska, o słabym zapachu, 

• wysoka przyczepność do podłoża, 

• bardzo twarda po wyschnięciu, nie pęczniejąca, 

• do szlifowania na sucho i filcowania na mokro, 

• dyfuzyjna, 



• łatwa do rozprowadzania i wygładzania, 

• trudno zapalna (B1) według DIN 4102, 

• spoiwo: dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945. 

 

 

 

FARBA gruntująca do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, CapaGrund Universal  lub równoważny 

•••• środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, 

silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych , także jako farba 

gruntująca pod farby na bazie rozpuszczalnikowej. 

•••• wodorozcieńczalny, 

•••• zwiększa przyczepność kolejnych powłok, 

•••• krzemionkujący podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe, 

•••• przenikanie pary wodnej: sd-H2O= 0,06m (duże), 

•••• spoiwo : modyfikowana silikonem dyspersja tworzyw sztucznych, 

•••• barwienie może w nieznaczny sposób zmienić parametry techniczne produktu, 

•••• składowanie: przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C, 

•••• gęstość : około 1,4 g/cm3. 

 

FARBA wykończeniowa do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, Latex Samt 10  lub równoważny 

• odporna na zmywanie, zachowująca strukturę podłoży, 

• wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu, 

• nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, 

• dyfuzyjna wartość-sd < 0,2 m, 

• zachowująca strukturę, 
• bezrozpuszczalnikowa, 

• podatna na czyszczenie i odporna na wodne środki dezynfekujące oraz wodne domowe środki czyszczące, 

• spoiwo Latex syntetyczny wg DIN 55 945, 

• własności wg normy PN EN 13 300: 

• klasa odporności na szorowanie na mokro : klasa 1, 
• zdolność krycia: klasa 2 przy wydajności 7 m2 /l tj. ok. 140 ml/m2, 

• największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm), 
• gęstość: ok. 1,4 g/cm3, 

 

FARBA do balustrad, ościeżnic i elementów metalowych 
Referowany system: firma CAPAROL, Capalac Base Top Venti  lub równoważny 

• regulujący wilgotność lakier przeznaczony do wykonywania warstwy gruntującej, pośredniej i końcowej jednym i tym 

samym materiałem, 

• tworzy powłoki odporne na zniszczenia, 

• odporny na domowe środki czystości, 

• nie zawiera związków aromatycznych, 

• właściwości: 

• spoiwo : żywica silikonowo - alkidowa z rozpuszczalnikami nie zawierającymi związków aromatycznych, 
• gęstość: ok. 1,3 g/cm3, 

 

PREPARAT DO CZYSZCZENIA LASTRICO 
Ref. Cinex lastriko  lub równoważny. 

 

PREPARAT DO ZABEZPIECZENIA LASTRIKO  
Płyn do konserwacji kamienia i lastriko. 

 

WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA I DZWONKI DO DRZWI 
Seria inwestycyjna - biała, ref. Legrand, Simon,  lub równoważne, do szczegółowego ustalenia typu z Inwestorem. 

 

WYŁAZ NA PODDASZE 
Schody segmentowe składane z drabinką drewnianą, ref. LWK KOMFORT 70X111 CM, 3-segmentowe, firmy FAKRO lub 

równoważny. 

• współczynnik przenikania ciepła  U=1,1W/m2K, 

• dopuszczalne obciążenie 160 kg, 

• szerokość stopni 8 cm, 

• wysokość stopni 14 cm, 

• odległość między stopniami 25 cm, 

• kolor klapy zamykającej  - biały, 

• metalowa poręcz. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 



Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

utycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badan 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Fe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polska Norma lub 

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 

określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 [3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze 

robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 



Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 

i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji, gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 



9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa określona w umowie Zamawiającego z Wykonawcą. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086). 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– 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 Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/01  Kod CVP  45453000-7  Renowacja podstopni, boków i cokolikówe 
 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont klatek schodowyc w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina 

Czerwonak.  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji podstopni, boków i 

cokolików klatek schodowych.   

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru renowacji podstopni, boków i cokolików klatek schodowych i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót renowacyjnych, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok renowacyjnych na schodach. 

1.5. 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, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże  – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 

drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót renowacyjnych 
Roboty renowacyjne schodów należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok renowacyjnych, 

– warunki użytkowania . 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

GRUNT do powierzchni betonowych – podstopnice i cokoliki  

Referowany system: firma CAPAROL, Putzgrund 610  lub równoważny 

• wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność 
przygotowania podłoża, 

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 

• odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, 
wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, 

• wymaga podłoża nośnego, suchego, czystego oraz pozbawionego substancji zmniejszających przyczepność, 
• minimalna temperatura stosowania: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału). 

 

SZPACHLA do powierzchni betonowych – podstopnice i cokoliki  

Referowany system: firma CAPAROL, CarbonSpachtel,   lub równoważny 

masa szpachlowa : 

• wzmocniona włóknem węglowym, 

• wysoce odporna na uderzenia, 

• zwiększona odporność na przenoszenie naprężeń z podłoża, 

• znakomita urabialność i obróbka, 

• wysycha bez naprężeń, 

• odporna na czynniki atmosferyczne, 

• gęstość: 1,5 g/cm3, 

• konsystencja: pasta, 

• odporność na uderzenia: >20 J przy 3 mm grubości warstwy, 

• zużycie ok. 4,5 kg/m2 przy zalecanej grubości warstwy 3 mm. 

 



FARBA do powierzchni betonowych – podstopnice , cokoliki, boki biegów schodowych 

Referowany system: firma CAPAROL, Amphibolin E.L.F.,  lub równoważny 

• farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa , 

• do wykonywania wytrzymałych, odpornych na szorowanie, zachowujących pierwotną fakturę powłok, 

• nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza, 

• wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym, neutralnym zapachu, 

• odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 µm) według PN EN 13 300, 

• zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajności 8 m2/l tj. ok. 120 ml/m2, 

• odporna na zasady, nie zmydla się, 
• odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki czystości, 

• właściwości :100% czystego akrylanu, 

• dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewniającym optymalną przyczepność farby, 

• stopień połysku półmat, G2, 

• dane techniczne własności wg normy: PN EN 1062, 

• największy rozmiar ziarna: 100 µm, S1, 

• gęstość: ok. 1,4 g/cm3, 

• grubość warstwy suchej: 50–100 µm, E2. 

 

 

2.2.1. Materiały do renowacji schodów 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych woda 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 badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót renowacyjnych 
Materiały i wyroby do robót renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami), posiadają 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w 

sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pózn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich powinien sie 

kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 

materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Materiały i wyroby do robót renowacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno byc kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 



Transport materiałów do robót renowacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 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. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót renowacyjnych można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod renowację 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły  

Mury ceglane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawa, 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. 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 farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub 

rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

techniczne. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 

tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 

solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte 

woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednia zaprawa, zalecana przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.4. Warunki prowadzenia robót renowacyjnych 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty renowacyjne powinny być prowadzone: 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, ze wciągu 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). 

Przy wykonywaniu prac renowacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednia wentylacje. 

Roboty renowacyjne materiałami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót renowacyjnych mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez 

zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót renowacyjnych wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty renowacyjne można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 

prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace renowacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta, zawierająca informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

 
REMONT KLATEK SCHODOWYCH – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 
     Renowacja podstopnic i cokolików przyściennych: 

• skucie istniejących podstopnic schodowych (cokolików) - betonowych, malowanych farbą olejną,  
• odpylenie powierzchni, 

• zastosowanie powierzchniowe środka gruntującego x1  

• zastosowanie szpachli o gr min. 3 mm   

W przypadku dużych ubytków – przed nałożeniem szpachli zastosować materiał wyrównawczy – tynk cementowo – wapienny, 

• malowanie farbą odporną na zmywanie i uderzenia  . 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. 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 renowację 
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. 

Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie ze szczegółowa specyfikacja 

techniczna robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 



• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółowa specyfikacja techniczna 

robót betonowych, 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 

określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 

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 metoda suszarkowo-wagowa. 

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 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 jednorodna 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. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. 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 dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

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. 

Metody przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełniana 

szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadłych o boku oczka 5 

mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, 

jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 



e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporna na 

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badan 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. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót renowacyjnych 
Powierzchnie renowacyjne oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie podlegających renowacji o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. 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. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 

5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacja projektowa. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

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

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 

robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badan, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 

 
 



 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót renowacyjnych 
Podstawę rozliczania robót renowacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący roboty renowacyjne. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty renowacyjne uwzględnia koszty wykonania następujących prac renowacyjnych oraz prac z 

nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i prace rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich, 

niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– 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 renowacyjnych, 

– usuniecie 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 renowacji, 

– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 

Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

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

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pózn. 

zmianami). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie 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). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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 późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 



oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 

preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pózn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7− Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cześć B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cześć 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/02  Kod CVP  45410000-4  Tynki wewnętrzne 
 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo-
wapiennych dla realizacji  przebudowy : 
Remont klatek schodowyc w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina 

Czerwonak.  

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków    
wewnętrznych cementowo-wapiennych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z 
wymaganiami norm.  

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy: 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm 

przedmiotowych, w 

szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta 

atest. 

3. SPRZĘT 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi. 
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane 
jest wapno palone 
powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 
ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
organicznym. 

5 .WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane. 

5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 

5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu 
surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

• zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 



• zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
• osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 
0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie 
zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać 
w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna 
wynosić 8-15 mm . Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, 
gładką pacą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 

6 .KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki" 
lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami". Wapno - PN-B-30020 „Wapno" , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne" Woda 
- PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania" Kruszywo - PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych" Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe" Kontrola 
jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną Dopuszczalne odchylenia dla tynków 
wewnętrznych III kat.: 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na długość łaty kontrolnej 2 m, 
odchylenie powierzchni i krawędzi: 
od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie 
więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi, 
odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 
odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna 
niegaszonego, pęknięcia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwałe zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od 
podłoża; 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. 
żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na 
budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.2.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od 
plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-
15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 

8.3.Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu, 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"  

- Polskie normy : 

PN-B-04500   „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych" 
PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
PN-B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 
PN-B-01300    Cementy. Terminy i określenia." 
PN-B-04309  „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości." 
PN-B-04320  „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości." 
PN-B-04350   Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna." 
PN-B-04351  „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych." 

 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/03  Kod CVP  45442100-8  Roboty malarskie 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont klatek schodowyc w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina 

Czerwonak.  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) 

nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego na 

bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych na agresje chemiczna i obejmuje 

wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót malarskich, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz 

powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. 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, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) 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 transparentna 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. benzyna lakowa, terpentyna itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne woda – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczalne woda. 

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 woda 

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 woda. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 

– warunki użytkowania powłok malarskich. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. 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 polimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy  



PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

– żywicznych rozcieńczalnych woda, 

– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia woda, 

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, 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-81913:1998, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy  

PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane 

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 woda, 

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne woda, 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 musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych woda 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 badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami), posiadają 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w 

sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pózn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich powinien sie 

kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 

materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno byc kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 

powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 



FARBA do sufitów i spodów biegów schodowych 
Referowany system: firma CAPAROL, Capatrend,  lub równoważny 

• farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa  - wodorozcieńczalna emulsja, 

• do wykonywania wysoce kryjących powłok na ścianach i sufitach na wszystkich typowych powierzchniach 

wewnętrznych. Przeznaczona zarówno do malowania powierzchni nowych jak też do wymalowań renowacyjnych, 

• bezrozpuszczalnikowa, bez zmiękczaczy, 

• nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, 

• wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska o nikłym zapachu, 

•  dyfuzyjna sd< 0,1 m, 

• wysoce kryjąca, często wystarcza jednokrotne nałożenie farby, 

• własności wg normy PN EN 13 300: 

• Klasa odporności na szorowanie na mokro:Klasa 3, 

• zdolność krycia: klasa 2 przy wydajności 7 m2/l, tj. ok. 140 ml/m2, 

• największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm), 

• gęstość: ok. 1,5 g/cm3. 

 

GRUNT do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, OptiGrund E.L.F.,  lub równoważny 

• środek gruntujący wnikający w podłoże i hydrofobizujący powierzchnię, 
• o neutralnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, wzmocniony siloksanami,  

• spoiwo modyfikowane silikonem, wodna żywica akrylowa – hydrozol, 

• gęstość: około1,02 g/cm3. 

 

SZPACHLA do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, Akkordspachtel Fein lub równoważny 

• uniwersalna szpachlówka, drobnoziarnista masa szpachlowa do naprawy małych ubytków, kawern i rys, do wygładzania 

powierzchni tynku i betonu oraz do natryskiwania cienkich warstw na wygładzonych powierzchniach ścian i sufitów, 

• bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji, 

• wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska, o słabym zapachu, 

• wysoka przyczepność do podłoża, 

• bardzo twarda po wyschnięciu, nie pęczniejąca, 

• do szlifowania na sucho i filcowania na mokro, 

• dyfuzyjna, 

• łatwa do rozprowadzania i wygładzania, 

• trudno zapalna (B1) według DIN 4102, 

• spoiwo: dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945. 

 

FARBA gruntująca do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, CapaGrund Universal  lub równoważny 

•••• środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, 

silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych , także jako farba 

gruntująca pod farby na bazie rozpuszczalnikowej. 

•••• wodorozcieńczalny, 

•••• zwiększa przyczepność kolejnych powłok, 

•••• krzemionkujący podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe, 

•••• przenikanie pary wodnej: sd-H2O= 0,06m (duże), 

•••• spoiwo : modyfikowana silikonem dyspersja tworzyw sztucznych, 

•••• barwienie może w nieznaczny sposób zmienić parametry techniczne produktu, 

•••• składowanie: przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C, 

•••• gęstość : około 1,4 g/cm3. 

 

FARBA wykończeniowa do ścian 
Referowany system: firma CAPAROL, Latex Samt 10  lub równoważny 

• odporna na zmywanie, zachowująca strukturę podłoży, 

• wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu, 

• nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, 

• dyfuzyjna wartość-sd < 0,2 m, 

• zachowująca strukturę, 
• bezrozpuszczalnikowa, 

• podatna na czyszczenie i odporna na wodne środki dezynfekujące oraz wodne domowe środki czyszczące, 

• spoiwo Latex syntetyczny wg DIN 55 945, 

• własności wg normy PN EN 13 300: 

• klasa odporności na szorowanie na mokro : klasa 1, 
• zdolność krycia: klasa 2 przy wydajności 7 m2 /l tj. ok. 140 ml/m2, 

• największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm), 
• gęstość: ok. 1,4 g/cm3, 

 

FARBA do balustrad, ościeżnic i elementów metalowych 
Referowany system: firma CAPAROL, Capalac Base Top Venti  lub równoważny 

• regulujący wilgotność lakier przeznaczony do wykonywania warstwy gruntującej, pośredniej i końcowej jednym i tym 

samym materiałem, 



• tworzy powłoki odporne na zniszczenia, 

• odporny na domowe środki czystości, 

• nie zawiera związków aromatycznych, 

• właściwości: 

• spoiwo : żywica silikonowo - alkidowa z rozpuszczalnikami nie zawierającymi związków aromatycznych, 
• gęstość: ok. 1,3 g/cm3, 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. 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 wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 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. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także 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 (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 podanym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawa, 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. 

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 farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub 

rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

techniczne. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 

tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 

solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte 

woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednia zaprawa, zalecana przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. 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 szpachlówka, na która 

wydano aprobatę techniczna. 

5.3.6. 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 masa szpachlowa, 

na która wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz powierzchnie dokładnie 

odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, 

a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8. 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, ze wciągu 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 odpowiednia wentylacje. 

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 osłonic 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 instrukcja 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 miedzy 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 instrukcja producenta farb, zawierająca 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: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 

deemulgacje, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych woda 

Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) 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: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękka tkanina bawełniana, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku byc zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa, 

e) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 



a) 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, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, 

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 woda ze środkiem myjącym. 

     Malowanie sufitów i spodów biegów schodowych: 
• oczyszczenie powierzchni z warstw łuszczących się, uzupełnienie ubytków i nierówności, malowanie 2x 

wodorozcieńczalną emulsją, 
• renowacja boków biegów i spoczników – w duszy schodów – przeszlifowanie - zmatowienie, wyrównanie, 

• malowanie spodów biegowych i spocznikowych farbą x2, 

• malowanie boków schodowych wraz z opaską – rantem szer. 4 cm pod biegiem schodów i spoczników. 

     Renowacja ścian : 
• demontaż skrzynek na listy, tablic informacyjnych itp. (powtórny montaż), tablice uszkodzone – naprawić, 
• demontaż i ponowny montaż (w przypadku konieczności wymiana na nowe) kratek wentylacyjnych – w szachtach i 

klatkowych, 

• parapety wewnętrzne, demontaż, montaż nowych z PCV, z zaślepkami bocznymi i obróbka murarska (po wykuciu 

montażu), 

• usunięcie partii tynków uszkodzonych, wyrównanie ubytków, spękań, nierówności ścian klatki schodowej, oczyszczenie 

z nietrwałych powłok malarskich, przeszlifowanie – zmatowienie do stopnia szorstkości i odpylenie strefy lamperii 

olejnej w stopniu koniecznym dla uzyskania poprawnej gładkości i przyczepności do podłoża nowych powłok 

malarskich, zagruntowanie podłoża i 2 x malowanie ścian farbą zmywalną (malowanie bez lamperii olejnej), 

• malowanie oznaczeń administracyjnych – numery pięter przy użyciu szablonu, 

• malowanie podejść instalacyjnych do grzejników – farbą jak ściany. 

     Oczyszczenie, odpylenie, odtłuszczenie balustrad i malowanie. 
     Malowanie ościeżnic drzwiowych do mieszkań, piwnicy, pomieszczeń  gospodarczych i technicznych, szachtów, oraz 
      niewymienialnych skrzydeł drzwiowych, po uprzednim zmatowieniu, wyszlifowaniu. 
     Wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań. 
     Wyczyszczenie istniejących progów drzwiowych. 
     Naklejenie na drzwi numerów mieszkań i oznaczeń drzwi technicznych, szachtowych i do piwnicy, liternictwem – 
      cyframi  z folii samoprzylepnej. 
 
REMONT KLATEK SCHODOWYCH – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 
     Renowacja podstopnic i cokolików przyściennych: 

• skucie istniejących podstopnic schodowych (cokolików) - betonowych, malowanych farbą olejną,  
• odpylenie powierzchni, 

• zastosowanie powierzchniowe środka gruntującego x1  

• zastosowanie szpachli o gr min. 3 mm   

W przypadku dużych ubytków –przed nałożeniem szpachli zastosować materiał wyrównawczy – tynk cementowo – wapienny, 

• malowanie farbą odporną na zmywanie i uderzenia  . 

     Sufity i spody biegów schodowych: 
• oczyszczenie powierzchni z warstw łuszczących się, uzupełnienie ubytków i nierówności, sposób oczyszczenia (zmycia) 

podłoża – do oceny przez ekipę wykonującą prace, 

• malowanie 2 x wodorozcieńczalną emulsją   
     Ściany klatek schodowych: 

• usuniecie luźnych partii tynku - odkucie, 

• zmatowienie powierzchni ścian – lamperii olejnej i ścian powyżej poprzez mechaniczne przeszlifowanie, 

• odpylenie, 

• zagruntowanie ubytków  

• uzupełnienie ubytków, na zagruntowanej powierzchni   

• zagruntowanie całych powierzchni ścian 1x, metoda pędzlowania   

• przemalowanie powierzchni ścian farbą gruntującą, barwioną w kolorze ścian   

• 2 x malowanie ścian   

     Balustrady, ościeżnice metalowe drzwiowe, elementy metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe niepodlegające wymianie  
     (drzwi do pomieszczeń gospodarczych, drzwi do szachtów technicznych) podlegające malowaniu: 

• przeszlifowanie powierzchni, 

• odpylenie powierzchni, 

• odtłuszczenie, 

• malowanie 2x   

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. 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. 

Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie ze 

szczegółowa specyfikacja techniczna robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 

wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółowa specyfikacja techniczna 

robót betonowych, 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 

określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

• 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 szczegółowej specyfikacji technicznej robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 

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 metoda suszarkowo-wagowa. 

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 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 jednorodna 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. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. 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 dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

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. 



Metody przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełniana 

szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadłych o boku oczka 5 

mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, 

jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie 

PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporna na 

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badan 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. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować 
uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu 

powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników : 

Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu  

Współczynnik 

do 10% 1,10 

do 20% 1,20 

do 40% 1,40 

ponad 40% 2,00 

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się 
w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników 

współczynniki z tablicy 3. 

Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 
Współczynnik 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami 

i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

01 – bez szczeblin 1,30 

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30 

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90 

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70 

05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

06 – bez szczeblin 1,90 

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00 

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20 

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30 

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 

11 – pełnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby 2,50 

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m 2 każdej szyby 2,10 

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnie 

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 podwójna powierzchnie prostokąta, opisanego na 

grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójna powierzchnie 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. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. 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. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 

5.3. niniejszej specyfikacji. 



Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacja projektowa. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

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

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 

robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badan, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac malarskich oraz prac z nimi 

związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 



– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i prace rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich, 

niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– 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, 

– usuniecie 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, 

– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 

Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

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

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pózn. 

zmianami). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie 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). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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 późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 

preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pózn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7− Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cześć B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cześć 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 

 

 



 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/04  Kod CVP  45453100-8  Renowacja posadzek  lastrikowych 
 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina 

Czerwonak.  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji posadzek 

lastrikowych.   

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru renowacji posadzek lastrikowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie renowacji. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót renowacyjnych, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok renowacyjnych na schodach. 

1.5. 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, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże  – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 

drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót renowacyjnych 
Roboty renowacyjne schodów należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok renowacyjnych, 

– warunki użytkowania . 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
PREPARAT DO CZYSZCZENIA LASTRICO 
Ref. Cinex lastriko  lub równoważny. 

 

PREPARAT DO ZABEZPIECZENIA LASTRIKO  
Płyn do konserwacji kamienia i lastriko. 

 

2.2.1. Materiały do renowacji schodów 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych woda 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 badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót renowacyjnych 
Materiały i wyroby do robót renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 



Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami), posiadają 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w 

sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pózn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich powinien sie 

kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 

materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Materiały i wyroby do robót renowacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno byc kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót renowacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 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. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót renowacyjnych można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod renowację 
5.3.2. Beton lastrykowy 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub 

rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

techniczne. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.4. Warunki prowadzenia robót renowacyjnych 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty renowacyjne powinny być prowadzone: 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, ze wciągu 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). 

Przy wykonywaniu prac renowacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednia wentylacje. 

5.4.2. Wykonanie robót renowacyjnych wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty renowacyjne można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 

prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace renowacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta, zawierająca informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

 
Oczyszczenie powierzchni lastrikowych posadzek i okładzin schodowych, preparatami chemicznymi, w tym 
wyczyszczenie  starych, zastanych zabrudzeń i zabezpieczenie preparatem ochronnym do lastriko.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. 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 renowację 
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. 

Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółowa specyfikacja techniczna 

robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 

metalowych, 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 
podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa. 

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 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 jednorodna w kolorze i konsystencji 

mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów, w których widać: 
a) w przypadku ciekłych: 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót renowacyjnych z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót renowacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót renowacyjnych 
Powierzchnie renowacyjne oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie podlegających renowacji o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. 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. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 

5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacja projektowa. 



Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

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

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty renowacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok renowacyjnych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach renowacyjnych. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót renowacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 

lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót renowacyjnych 
Podstawę rozliczania robót renowacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący roboty renowacyjne. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty renowacyjne uwzględnia koszty wykonania następujących prac renowacyjnych oraz prac z 

nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót renowacyjnych, 

– wykonanie prac renowacyjnych, 

– usuniecie 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 renowacji, 

– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 

Klasyfikacja. 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pózn. 

zmianami). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie 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). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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 późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pózn. zmianami). 



 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 

preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pózn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7− Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cześć B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cześć 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/05  Kod CVP  45421000-4  Stolarka drzwiowa 

 
1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem  

drzwi drewnianych dla zadania : 

Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina 

Czerwonak.  

1.2  Zakres stosowania ST 
ST 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 umożliwiające wykonanie poniższych czynności: 

-Demontaż drzwi drewnianych 

- Przygotowanie otworu do wbudowania stolarki  

- montaż 
- uszczelnienie 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w ST są zgodne z obowiązującymi normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z kosztorysem ślepym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru 

wyznaczonego przez Inwestora. 

2. Materiały 
     Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań 

 

2.1. Stolarka drzwiowa  wg instrukcji producenta. 
   Zaprojektowano następujące typy drzwi : 

Drzwi do mieszkań 
drzwi płaskie, w okleinie CPL, w kolorze białym, rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, 

wzmocnienie ramiakiem wewnętrznym, poszycie - warstwa aluminium i płyta drewnopochodna 

izolacja akustyczna - 32 dB, odporność na włamanie - 2 klasy, próg ze stali nierdzewnej, 

szyld z klamką - 2 klasy ENV, zamek listwowy czteropunktowy pod 2 wkładki patentowe, 

wizjer w kolorze srebrnym, trzy zawiasy, bolce antywyważeniowe 

ościeżnica metalowa , lakierowana farbą poliestrową w kolorze białym RAL 9016 wykonana z blachy ocynk. dwustronnie,  

grub. 1,5 mm, uszczelka obwiedniowa, w kolorze popielatym, 6 dybli montażowych, ref. PORTA - OPAL, lub równorzędne 

 
3. Sprzęt  

Nie ma specjalnych wymagań do sprzętu.  

4. Transport 
Wszystkie elementy powinny być w trakcie transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuwaniem się i utratą 
stateczności.  

5. Wykonanie robót  
 
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. Ościeże powinno być wykonane z dokładnością 
opisaną w przypadku prac murowych. Ościeże nie może być zabrudzone lub posiadać jakąkolwiek okładzinę.  
Dopuszczalne odchyłki otworów pod montaż drzwi dla ścian murowanych : 

• Szerokość +10 mm 

• Wysokość + 10 mm 

• Przekątna +- 10 mm 

 

5.3. Wbudowanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonywania ościeży jak dla prac murowych. Odległość między punkami mocowania ościeżnicy – 75 cm, od 

naroży ościeżnicy nie więcej niż 30 cm. 

Ościeżnicę montuje się za pomocą kotew stalowych osadzanych w wywierconych otworach murze.  

Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić materiałem izolacyjnym. 

 

Wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań. 

Wyczyszczenie istniejących progów drzwiowych. 

Naklejenie na drzwi numerów mieszkań i oznaczeń drzwi technicznych, szachtowych i do piwnicy, liternictwem - cyframi z 

folii samoprzylepnej 

 

6. Kontrola jakości  
Badanie materiałów  i kompletnych wyrobów należy kontrolować na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta 

Badanie gotowych wyrobów obejmuje: 



• Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, prawidłowego działania części ruchomych 

• Sprawdzenie odchyłek zgodnie z pkt 2. 

Badanie jakości wbudowania 

• Sprawdzenie estetyki montażu 

• Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancją podaną w pkt 5. 

• Sprawdzenie miejsc ilości i rozmieszczenia zgodnie z pkt5. mocowania ościeżnic 

• Sprawdzenie uszczelnienia między ościeżnicą a ościeżem 

• Sprawdzenie działania części ruchomych 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez 

Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu czy wszystkie kontrolowane elementy opisane w pkt. 5 i 6 wypadły pozytywnie oraz czy 

zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją. Odbiór może być podzielony na części odpowiadające poszczególnym 

oddylatowanym częściom budynku.  

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest koszt ryczałtowy umowny stolarki drzwiowej, który obejmuje: 

• Transport materiałów na budowę 
• Przygotowanie podłoża ościeży 

• Przygotowanie materiałów ( docinanie, segregowanie) 

• Montaż stolarki drzwiowej 

• Uszczelnienie styków ościeżnic z ościeżami 

• Oczyszczenie miejsca pracy. 

 

10. Przepisy związane 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-90/B- 92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne.”. 

PN-90/B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 

PN-63/B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.” 

PN-86/B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw.” 

PN-71/H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.” 

PN-68/M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.” 

PN-89/B-92010 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.” 

PN-92/B-06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.” 

PN-75/M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów.” 

PN-75/M-82054 „Śruby ,wkręty, nakrętki” 

PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany” 

PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne 

wymagania i badania”. 

PN-82/B- 92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe”. 

BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 

BN-84/6824-01 „Szkło budowlane”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-01/06  Kod CVP  45350000-5  Elementy wyposażenia – właz na poddasze  i  krzesła 

 
1.    Część ogólna 

 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem elementów wyposażenia w zadaniu: 

        Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, 

        gmina Czerwonak.  

 

1.2   Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w ust. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie pokrycia dachu 

na budynku garażu. 

 
2.   Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

 

2.1.  Wymagania ogólne 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 

wykonywanym elementom budynku spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa (konstrukcji, 

pożarowego, użytkowania), odpowiednich warunków higienicznych  i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród. 

Wszystkie użyte materiały do realizacji zadania muszą odpowiadać Przepisom i Normom obecnie obowiązującym. 

 
2.2  Organizacja prac 

 
Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp i korzystanie z energii elektrycznej i wody odpłatnie, po uprzednim spisaniu 

liczników poboru energii elektrycznej oraz wody, 

Zamawiający udziela zgody na prowadzenie prac w godzinach popołudniowych i w dni wolne, 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP i p. poż., 
Wykonawca prowadzić będzie prace w taki sposób, aby nie wpływały one na niekorzyść osób trzecich i nie miały 

negatywnego wpływu na najbliższe otoczenie i środowisko, 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie materiału zgromadzonego na terenie budowy. 

 

2.3.   Przechowywanie i składowanie wyrobów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4.  Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

Wyroby wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych 

w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.), 

certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 

kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 

stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności DZ. U. Nr 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 

takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności), 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną dla materiałów nie wymienionych w a) i b) 

(Rozporządzenie MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. Nr 113/98, 

poz. 728). 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te 

muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz 

przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinny być wydane zgodnie z warunkami 

określonymi w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Dz. U. 

Nr 195 poz. 2011 z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

Wyłaz  na poddasze  
Schody segmentowe składane z drabinką drewnianą, ref. LWK KOMFORT 70X111 CM, 3-segmentowe, firmy FAKRO lub 

równoważny. 

• współczynnik przenikania ciepła  U=1,1W/m2K, 

• dopuszczalne obciążenie 160 kg, 



• szerokość stopni 8 cm, 

• wysokość stopni 14 cm, 

• odległość między stopniami 25 cm, 

• kolor klapy zamykającej  - biały, 

• metalowa poręcz. 

      Krzesła składane na klatkach schodowych 

 

3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniem 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, winien być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zadania winien odpowiadać warunkom 

przewidzianym w ST. 

 

4.   Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 

Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.   Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych wyrobów i wykonanie 

robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu wyrobów. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

        Prace budowlane obejmą: 
Wyłaz na poddasze 

Krzesła składane 

 

6.   Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

     Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć złożoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów i 

robót. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania wyrobów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań wyrobów ponosi Wykonawca. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru złej jakości zastosowanego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie 

do jego wymiany na własny koszt. 

 

Dokumenty Budowy 
 

Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 

robót Wykonawca przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Książki 

obmiarów. 

 



Pozostałe dokumenty 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

Protokoły przekazania terenu budowy 

Protokoły odbioru robót 

Protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego 

Korespondencja na budowie 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 

7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
      Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach 

ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

       Zasady określające ilości robót i wyrobów 
 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako iloczyn długości i średniego przekroju. 

Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 

 

       Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót. 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami, umieszczonymi w 

książce obmiarów. 

 

8.   Odbiór robót budowlanych 
 
      Rodzaje odbiorów 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz 

Zamawiającego ( w niektórych przypadkach): 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiorowi końcowemu, 

Odbiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 

 

     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 nie będą widoczne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

     Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy robót będzie polegać na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę pisemnie z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego 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 z ST. 



W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót. 

 

     Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

Książkę Obmiarów 

Atesty jakościowe wbudowanych wyrobów 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające zarządzone przez komisję będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

    Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

9.   Rozliczenie robót 
 

      Ustalenia ogólne 
   

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa z kosztorysu umownego. 

 

10.   Dokumenty odniesienia 
 

        Dokumentacja projektowa 
 

        Akty prawne, normy, aprobaty techniczne 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 

użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 

120, poz. 1128), 

 

 


