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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Część ST-01/B.13 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z 

przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa 
budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z 
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Część ST-01/B.13 „Roboty budowlane –Malowanie” obejmuje 

malowanie wnętrza podstacji trakcyjnej po naprawie i uzupełnieniach tynków wewnętrznych w 

miejscach ich ubytków i uszkodzeń. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Częścią G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda  (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Farby budowlane gotowe  
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

Na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku    l :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części B "Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót malarskich naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

 rusztowania do prac malarskich  

 narzędzia ręczne 

 pędzle, wałki lub agregaty natryskowe 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części B „Wymagania 

ogólne”.  

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy 

 samochód cięŜarowy 

 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1.   Przygotowanie podłoŜa. 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Po wykonaniu napraw 

tynków wewnętrznych całość powierzchni sufitów i ścian zmyć i oczyścić z pozostałości starej 

farby.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułoŜeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka 

lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.   Malowanie. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne 

jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 

urządzeń ogrzewczych. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. PodłoŜe 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej niŜ po 7 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od 

+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykona 

nieprawidłowo.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót malarskich jest - m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 

odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoŜa. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

� Dziennik Budowy, 

� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - MontaŜowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części B „Wymagania 

ogólne" obejmuje równieŜ: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

 składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

 załadunek na środki transportu,  

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczenie podłoŜa 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

 koszty badań, odbiorów, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 

 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy 

i normy. 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 

dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

 

Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

 

 


