
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                     CZĘŚCI OGÓLNOBUDOWLANEJ 

                          

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

     Inwestycja: Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w budynku Urzędu – Odświeżenie

       bocznych klatek schodowych w ośmiokondygnacyjnym budynku wraz ze spocznikami / 8 pięter 

      + 8 półpięter  /  Urzędu  Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

     Adres Inwestycji: Katowice ul. Dąbrowskiego 23

     Inwestor: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1a

     Opracowanie: Pracownia Projektowa ''ArCADius'' Arkadiusz Zientala Wodzisław Śląski 

                             ul. Pośpiecha 9

     Wodzisław Śląski 

     Październik 2022r

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych

   W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wyróżnić należy:                                               

   Roboty malarskie – CPV 45442100-8

C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót zabezpieczających

     Opracowanie szczegółowego harmonogramu robót dla prac wykonywanych w budynku Urzędu

     Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robót do akceptacji Zamawiającego

D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizacją oraz jakość wykonania zgodnie z 

przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca Robót jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty związane z robotami.

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ -plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy robót plac budowy wraz z 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robót ponosi Wykonawca.

3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

terenie robót i poza nim, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników spowodowanych jego 

działalnością 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali prac 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy przeszkoli pracowników w zakresie bhp

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzględni w cenie oferty.

5. Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robót

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt 

organizacji robót.

Wykonawca może korzystać z mediów budynku przy realizacji robót.

Rozliczenie za zużyte media nastąpi na podstawie odczytów z zabudowanych przez Wykonawcę

na jego koszt podliczników  wody i prądu lub ryczałtu wg uzgodnienia z Zamawiającym

6. Warunki dotyczące organizacji pracy 

Wszelkie koszty za roboty porządkowe i zabezpieczające Wykonawca winien uwzględnić w cenie

oferty.
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7. Nazwy i kody CPV robót

                45442100-8 Roboty malarskie

8. Określenia podstawowe

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zaakceptowane przez Inwestora

Certyfikat Zgodności: dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzony że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z specyfikacja techniczną 

Deklaracja Zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność że wyrób jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną.

Dokumentacja kosztorysowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dla których wymagane jest zgłoszenie robót

Działy, klasy, kategorie robót: grupy, klasy określone w rozporządzeniu /WE/ nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót: wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem ilości

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych.

Kierownik budowy: osoba kierująca wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych w danej 

branży budowlanej.

Wyrób budowlany: wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu 

wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy - wewnętrzny : dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Forma płatności: formą rozliczenia z Wykonawcą za wykonane roboty zgodnie z Umową

E/ Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowanie i kontrolą 

jakości.

       Stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje   

zgodności.
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Wykonawca robót przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich 

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów zgodnie z zaleceniem określonym przez 

producenta.

Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta 

technologiami wykonania i odbioru robót.

 Przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do 

obrotu  powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także powinny być zgodne

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

F/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu,  który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót oraz nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

istniejących elementów budynku.

 G/ Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

transportowane materiały i nie spowodują ich uszkodzenia.

H/ Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca na swój koszt skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w czasie trwania robót jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiały powinny być wprowadzone z uwzględnieniem 

Aprobat technicznych, przyjętymi normatywami.

I/ Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych

Program zapewnienia jakości robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości w którym przedstawił on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

przepisami, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

Zasady kontroli jakości robót
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Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 

jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań czy poziom ich wykonania jest zadawalający.. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej 

kosztorysowej i specyfikacji robót.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego.

Raporty badań

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań, a wyniki będą 

przekazane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez

niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i Deklaracje

Zamawiający może dopuścić do zabudowania tylko te materiały które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w 

przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

J/ Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót.

Obmiar lub przedmiar robót zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w 

bazie  normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego 

materiału lub technologii robót wg wytycznych opracowanych przez producenta i zatwierdzonego 

co do zastosowania przed rozpoczęciem robót Inspektora Nadzoru.

   K/ Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Rodzaje i sposoby odbioru robót zostaną określone w Umowie.

a/ odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
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polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru który powinien być wykonany nie później niż 

3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

b/ odbiór częściowy

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie na 

wniosek Wykonawcy robót przy akceptacji Zamawiającego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie później niż 3 dni od daty powiadomienia inspektora 

nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

c/ odbiór końcowy robót

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym

w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót.

Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań pomiarów oraz 

oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego.

d/ odbiór ostateczny

prowadzony przez zamawiającego na warunkach określonych w Umowie zawartej pomiędzy 

stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robót

Podstawą wykonania robót jest:

- Umowa wykonawcza określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- decyzja o zgłoszeniu robót budowlanych

- dokumentacja kosztorysowa i STWiOR

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

Ł/ Dokumenty odniesienia

   Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

 a/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr 130 poz 1389 /

b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  / Dz. Ustaw  Nr 202 poz 2072 /

c/ Rozporządzenie Komisji  / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r zmieniające 

Rozporządzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
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Słownika Zamówień / CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV  z 

późniejszymi zmianami.

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. Ustaw 2003 Nr 47 poz.401 /

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi  zmianami  / Dz. Ustaw Nr 89 

poz. 414 /

f/ Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  / Dz. Ustaw 2004 Nr19 poz. 

177 / z późniejszymi zmianami.

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych / Dz. Ustaw Nr92 poz. 881 /

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz. Ustaw z 

2002r Nr 147 poz.1229 /

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami  / Dz. 

Ustaw 62 po. 627 /

j/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz. Ustaw Nr75 poz. 690 /

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności  /jednolity tekst  Dz. Ustaw z 2004r

Nr 204 poz. 2087 /

l/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  / Dz. Ustaw Nr 

209 poz, 1779 /

m/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  /Dz. Ustaw  Nr209 po. 

1780 /

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. Ustaw Nr47 poz. 40ł / 

  01.        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU                         

ROBÓT  - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót malarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3.     Zakres robót objętych SST.

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

celu wykonanie następujących robót malarskich:

Malowanie tynków farbą lateksową wewnętrzną - wg. kolorystyki wskazanej przez Inwestora

1.4.     Określenia podstawowe.

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

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

kosztorysową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Folia polietylenowa / do zabepieczenia okien drzwi i posadzek w trakcie malowania /

       wytrzymałość na rozciąganie > 12 MPa

       wydłużenie względne przy przerwaniu > 300%

      odporność na rozdzieranie  dla gr 0,2mm > 50N

      Klasyfikacja ogniowa – materiał trudno zapalne

Farby gotowe do użycia w kolorach pastelowych  - wg kolorystyki wskazanej przez Inwestora

 Przeznaczone do malowania podłoży budowlanych  wewnątrz budynku umożliwiające oddychanie 

ścian, nietoksyczne.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

       2.3.     Środki gruntujące

Głęboko penetrujący preparat pod farby lateksowe o parametrach:

Malowanie – pędzlem, wałkiem, natryskiem

Stosowanie i przechowywanie – w temp od +5 do +30 stopni C 

Czas schnięcia 1-2 godzin

Zalecana ilość użycia 2-krotnie

Wydajność 10-12 m2/l

Atest higieniczny PZH

Norma PN-C-81906:200

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie farby lateksowe

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich    przydatność 

w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 

5. Wykonanie robót

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie

może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń

sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym montażu rolet okiennych

– usunięciu usterek na stropach i ścianach

5.1.Przygotowanie podłoży

5.1.1.Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez

wypełnienie ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Głęboko penetrujący grunt wykonać zgodnie z instrukcją producenta

5.3.Wykonywania powłok malarskich

5.3.1.Powłoki  malarskie  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam  i

odprysków.

          Warstwy malarskie wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

6. Kontrola jakości

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– nie wcześniej niż po 7 dniach,

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

9



– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi

normami państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do

malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

         8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu             

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 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.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności  powłoki  do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy

 Wodzisław Śląski 

  październik .2022r
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