
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 31
                          INWESTOR

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                           BUDOWLANYCH       (w skrócie: STWiORB)
(zgodnie  z  §  12  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1129)).
 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1. Nazwa zamówienia
„Prace remontowe pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Będzinie”.

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, 
            ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.

 
1.2. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót,
wspólne  dla  wszystkich  rodzajów  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia
publicznego  pn.:  „Prace  remontowe  pomieszczeń  Prokuratury  Rejonowej  w
Będzinie”.
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB       
1.3.1. Zakres rzeczowy całości robót obejmuje:
 
Pomieszczenia Prokuratury Rejonowej w Będzinie

B0.01 - Roboty budowlane wykończeniowe - malarskie - str. 11

1.3.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:

CPV
45000000 Roboty budowlane
45400000 Wykończeniowe roboty budowlane
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
 
Grupa   45.4

Klasa    45.44

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
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 Transportowanie,  w obrębie  budowy,  materiałów oraz elementów i  wszelkiego
drobnego sprzętu pomocniczego.

 Wykonanie zabezpieczeń z folii.
 Przenoszenie i przestawianie mebli i wyposażenia w obrębie pomieszczenia 

przed robotami oraz ustawienie mebli i wyposażenia po wykonaniu remontu.
 Usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie

wykonywania robót, a zawinionych przez Wykonawcę.
 Wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.
 Wywóz  z  terenu  budowy  wszelkich  odpadów,  jakie  mogą  powstać  w  czasie

wykonywania robót oraz przekazywanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

 
1.5. Informacje o terenie budowy
Teren  budowy  związany  z  przedmiotowym  zadaniem  obejmuje  pomieszczenia
biurowe,  sanitarne,  korytarze  na  III,  II,  I  piętrze  oraz  parterze  budynku,  klatkę
schodową oraz pomieszczenia piwniczne budynku.  Wydzielony teren budowy jest
wewnątrz  czynnego budynku użyteczności  publicznej.  Do budynku doprowadzona
jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją oraz
STWiORB.
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy
teren budowy.
 
1.6.2. Zgodność robót ze STWiORB.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  dopuszczeń  
w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  STWiORB.  W  przypadku  gdy,
materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  STWiORB  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
 
1.6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za :
 przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić  ochronę

własności publicznej i prywatnej,
 naruszenie  interesów  osób  trzecich  oraz  za  szkody  wyrządzone  na  mieniu

publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji robót,
 szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca ma obowiązek na własny koszt, o ile są zawinione przez Wykonawcę,
usunąć ewentualne szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
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1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  ochrony
środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń
powietrza,  nadmiernego  pylenia,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla
środowiska i  otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu
robót.
 
1.6.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  przepisów  w  zakresie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  47,  poz.  401).  
W  szczególności  zobowiązany  jest  wykluczyć  pracę  pracowników  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,  a także zapewni odzież
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale
utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
1.6.6. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, który
zostanie określony w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania terenu
budowy  Zamawiający  określi  miejsce  i  sposób  dostępu  do  sieci  elektrycznej  i
instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz ustali  zasady wejścia pracowników i wjazdu
pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy na teren nieruchomości.

Wykonawca będzie zobowiązany do:
 utrzymania porządku na placu budowy,
 prawidłowego składowania materiałów i elementów budowlanych,
 utrzymania w czystości placu budowy.

Zamawiający :
 wskaże  pomieszczenie  /  miejsce  w budynku,  które  Wykonawca  będzie    

użytkował jako zaplecze dla potrzeb realizacji zadania,
 umożliwi  Wykonawcy  korzystanie  z  sanitariatów  oraz  pomieszczenia  

socjalnego,
 przekaże  Wykonawcy  niezbędne  informacje  dotyczące  organizacji  ruchu   

pojazdów samochodowych  obowiązujące  na  terenie  nieruchomości  oraz  o
kreśli  zasady poruszania się pracowników na terenie budynku Prokuratury  
Rejonowej w Będzinie i w rejonie prowadzonych robót. Kierownik Budowy oraz
Kierownicy Robót Wykonawcy zobowiązani są ustalić z Inspektorem Nadzoru t
rasy  dróg  komunikacyjnych  dla  dostaw materiałów na  teren budowy i  do  
rejonu robót oraz sposoby ich zabezpieczenia.

1.6.7. Ogrodzenie terenu budowy i robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  i  zabezpieczenia  terenu  zaplecza
budowy,  miejsc  składowania  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  stref
gromadzenia odpadów. W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejścia
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ciągami  komunikacyjnymi  należy  ograniczyć  poprzez  tymczasowe  wygrodzenie,
rozwinięcie  taśmy  ostrzegawczej  lub  ustawienie  tablic  ostrzegawczych  oraz
wskazanie kierunków ruchu dla pieszych. Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu
należy  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  uzgodnić  z  Zamawiającym  (Inspektorem
Nadzoru). Inspektor Nadzoru ustali  sposób zabezpieczenia oraz wygrodzenia stref
niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.
 
1.6.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni
Dojścia  i  dojazdy do budynku  – istniejącymi  ciągami  komunikacyjnymi.  W trakcie
robót,  w  obrębie  stref  niebezpiecznych  przejście  chodnikami  należy  ograniczyć
poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej, ustawienie
tablic ostrzegawczych oraz wskazanie kierunku ruchu pieszych. Ewentualne wszelkie
zmiany  w  organizacji  ruchu  na  jezdniach  i  chodnikach  należy  z  odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru).
 
1.7. Określenia podstawowe
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dziennik  Budowy –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik  Budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor  Nadzoru  –  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  Zamawiającego
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli
zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  Obmiarów  –  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  rejestr  
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  
z  dokumentacją  projektową i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie ustnej lub pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar  Robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonanych  w  celu
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
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Odbiór końcowy – formalna nazwa czynności polegająca na protokolarnym przejęciu
(odbiorze)  od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę
osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora.
Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy faktu  zakończenia
robót  budowlanych,  łącznie  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Wykonawca –  oznacza generalnego Wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający –  należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Prokuraturę
Okręgową w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.

Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  
o  wyrobach  budowlanych  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym
wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne
Wszystkie  materiały,  urządzenia  lub  inne  wyroby  użyte  do  wykonania  robót
budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Wyroby instalowane  w obiekcie  powinny odpowiadać  wymaganiom jakościowym  
w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  powinny  posiadać  deklaracje
zgodności  lub  oznakowanie  CE  zgodnie  z Ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zmn.). 
Wyroby  nie  podlegające  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  powinny  mieć
udokumentowaną dobrą jakość i  spełniać  wymagania  bezpieczeństwa pracy oraz
być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wyroby,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy  należy  stosować  zgodnie  
z  Aprobatą  Techniczną  Producenta  wyrobu  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz.
1040 z późn. zmn.).

Materiały  budowlane  stosowane  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  muszą
spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013  r.  poz.  1409  z  późn.  zmn.)oraz  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  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 późn. zmn.).
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Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie  i  muszą posiadać
informację od producenta zawierającą:

a/  określenie,  siedzibę  i  adres  producenta  oraz  adres  zakładu  produkującego
wyrób budowlany;
b/ identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ,
odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c/ numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
d/ numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e/ inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f/  nazwę  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka  jednostka  brała  udział  
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawić
dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:
Dobór kolorystyki i rodzaju materiałów należy zatwierdzić z Zamawiającym.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją  jakość i  właściwość  do robót  i  były  dostępne do kontroli  przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  1  tydzień  przed  użyciem
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  
i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  w  terminie
przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

6



Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą
być niedopuszczone do realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych
materiałów.
 
4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.  W przypadku zaistnienia takiej
konieczności uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i  właściwości  przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg
publicznych 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. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  
z dokumentacją kosztorysową wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  kosztorysowej  i  w  STWiORB,  a  także  
w normach i wytycznych. 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.
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót  i  jakości  materiałów.  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
  
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  
w Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań  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.
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6.3.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub
certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  i  które  spełniają
wymogi  Specyfikacji  Technicznej.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały,  które nie spełniają tych
wymagań  będą  odrzucone.  Wykonawca  winien  stosować  materiały  spełniające
wymagania  Rozporządzenia  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 późn.
zmn.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014 r. poz. 883 z późn. zmn.).
 
6.4.  Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  1409 z  późn.  zmn.) i
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2003  r.  
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmn.). Dziennik Budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  
w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  Dziennika  Budowy
protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie  i  wpisuje  do  Rejestru
Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  wyżej,  następujące
dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru robót,
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 protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję 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 z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
 
7. OBMIAR ROBÓT
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  
z Dokumentacją Kosztorysową i STWiORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem.  Wyniki  obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  w  czasie  określonym  w  umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi
wg  stany  rzeczywistego  na  budowie,  metodami  zalecanymi  w  Polskich  Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  Obmiar powierzchni należy przeprowadzić
wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów
rzeczowy i  kosztorysowymi  normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru
robót.
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  ostateczny  odbiorem  robót.  Obmiar  Robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności  od ustaleń odpowiednich STWiORB roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.

 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową, 
 kosztorysem ofertowym,
 ustaleniami z Inwestorem,
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 wiedzą i sztuką budowlaną,
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,
 wszystkimi  innymi  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  dotyczącymi

danego zakresu robót.
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej
części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  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  
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór końcowy.
Przedmiotem  odbioru  końcowego  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót
objętych  zamówieniem,  potwierdzone  wpisami  Inspektora  Nadzoru  w  Dzienniku
Budowy. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu  do  zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika  Budowy.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  
w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru
zakończenia  robót  i  przyjęcia  wszystkich  dokumentów.  Odbioru  końcowego  robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru
i  przedstawicieli  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  
i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  
W  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  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja powykonawcza.
 Dziennik Budowy.
 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia Ogólne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie
czynności  i  wymagania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej  roboty  
w STWiORB i w Dokumentacji Kosztorysowej.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zmn.).
3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.).

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot  budowlanych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

5. Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robot  budowlanych Instytutu  Techniki
Budowlanej - Warszawa 2004 r.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

7. Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania.
 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

B0.01 - Roboty budowlane wykończeniowe - malarskie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
 
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej  STWiORB są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  malarskich  związanych  z  planowanym  remontem:  „Prace  remontowe
pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Będzinie”.

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą:
- malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży 2-krotne
Powyższy  wykaz  obejmuje  zakres  robót  podstawowych.  Oferent  powinien
przewidzieć  i  wycenić  ewentualne  prace  pomocnicze,  konieczne  do  realizacji
wymienionych prac podstawowych.
 
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB zgodne są z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z Ogólną STWiORB.
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w Ogólnej STWiORB. (pkt 2).

1. ałun techniczny glinowo-potasowy kg   0,9000
2. benzyna do lakierów dm3    11,8462
3. farba emuls.  nawierzch. do wymal. wewn. dm3  969,0874
4. farba olejna do gruntowania dm3 27,12.82
5. farba olejna nawierzch. ogól. stosowania dm3 25,3889
6. gips budowlany szpachlowy kg     995,5485
7. gładź gipsowa biała kg 44,7870
8. kątownik aluminiowy 25x25x5 mb    198,0880
9. kit szpachl. olejno-żywiczny dm3    1,9618
10. kołki rozporowe z wkrętami do kątowników kpl     576,3560
11. kołki rozporowe z wkrętami do odbojnic kpl       27,0000
12. materiały do mycia i zabezp. posadzek PCV m2    352,8400
13. materiały do mycia i zabezp. paneli m2    120,3050
14. materiały do mycia i zabezp. posadzek z płytek. m2    572,9010
15. mydło techniczne (szare) kg 73,0070
16. odbojnice z płyt meblowych mb 11,0700
17. papier ścierny szt    156,0149
18. pasy metalizowane kpl    108,0000
19. piasek do zapraw m3   3,3726
20. siatka z włókna szklanego m2 16,9444
21. szpachlówka celulozowa dm3 21,1500
22. taśma fizelinowa antyrysowa mb    497,7744
23. wapno hydrauliczne t   0,0180
24. wapno suchogaszone kg     951,7757
25. zaprawa klejowa do płytek kg   3,0000
26. zaprawa klejowa do styropianu kg 59,7160

2.1. Woda PN-C-04630
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę do farb emulsyjnych, 
 benzynę - do farb i emalii olejnych, 
 inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów

farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne
zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez  producenta  oraz  
z zakresem ich stosowania.
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2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1.  Farby niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne zmywalne najlepiej lateksowe.

2.3.3.   Farby olejne i ftalowe, ekologiczne zmywalne
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność - 6-8 m2/dm3,
- czas schnięcia - 12 h,
- ekologiczna zmywalna,
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
- wydajność - 6-10 m2/dm3,
- ekologiczna zmywalna

2.3.4. Farby akrylowe 
Wymagania dla farb: 
–   gęstość: max. 1,6 g/cm3
–   zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 %
–   roztarcie pigmentów: max. 90 m 
–   czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.

2.4. Środki gruntujące
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  
o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-  na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3-5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi 
- powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 1:1 (pokost, benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare
stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

 4. TRANSPORT
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  BN-87/5046-02  w  bębny  lekkie  lub  
wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C 
wg PN-C-81400.
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C.  W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni
pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po
zakończeniu  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 powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podłoży
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione
przez wypełnienie ubytków gładzią gipsową.
Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,
nacieków zaprawy itp. rysy poszerzyć i ponownie wypełnić gładzią gipsową

5.3. Gruntowanie.
5.3.1.  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę
emulsyjną  tego  samego  rodzaju  z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  lecz
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.3.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  gruntować
pokostem.

5.4. Wykonywania powłok malarskich
5.4.1.  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.

5.4.2. Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych  powinny  mieć  barwę
jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,
pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej STWiORB.

6.2. Wymogi szczegółowe
6.2.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. 

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.2.   Roboty malarskie.
Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się  przy temperaturze powietrza nie niższej  od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- 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 Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.
 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Odbiór podłoża
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  gładzią  gipsową  lub  odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.
Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.Odbiór robót malarskich
- 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.
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- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
-  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.
- W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest
do ich poprawy na własny koszt.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej STWiORB. Podstawą płatności są ceny
jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym  przez  wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują, w szczególności:
 dostawę materiałów,
 przygotowanie podłoży,
 zabezpieczenie  obszaru  robót  (w  tym  wykonanie  osłon  itp.),  szpachlowanie,

malowanie powierzchni ścian i sufitów,
 usunięcie zabezpieczeń, drabin malarskich, rusztowań itp., 
 prace porządkowe,
 badania na budowie.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  kosztorysu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych.
BN-84/6112-15. Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
PN-B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo- 

rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
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