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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MALOWANIEM KLATEK SCHODOWYCH, 

KORYTARZY I WYMIANĄ POSADZKI Z  TERAKOTY. 

Architektura 

ROBOTY MALARSKIE 

KOD WG CPV 45.44.21.00-8 ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

ST stanowi dokument przetargowy realizacji robót remontowych – MALOWANIE KLATEK 
SCHODOWYCH wraz z robotami towarzyszącymi.  

1.1. Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru powłok malarskich wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi dokument przetargowy  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich budynków oraz określa 
przedmiot zamówienia. Obejmuje wymagania właściwości materiałów, sposoby 
przygotowania podłoży i zasady wykonywania powłok malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 

Podłoże malarskie – tapeta, powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której 
ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

1) Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można: 

- dedykowane przez producentów płyny do mycia podłoży.  

2)  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę 

- 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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3. Farba 

Do malowania ścian i sufitów pokrytych tapetą wnętrz budynku zastosować farbę: 

Farbę  emulsyjną akrylową odporną na zmywanie przeznaczoną do malowania podłoży 
pokrytych farbą. 

a) Właściwości: 

- przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu 

- bezrozpuszczalnikowa, bez środków konserwujących 

- odporna na zmywanie wg DIN 53788 lub PN-EN 13300:2002  

- wysoka zdolność krycia 

- łatwa obróbka 

- wysoka paro przepuszczalność sd<0,1m wg DIN 52615 

- bakteriobójcza 

- zachowuje dyfuzyjność i zdolność oddawania wilgoci z podłoża 

b) Spoiwo: 

- szkło wodne potasowe 

c) Połysk, barwa, kolor: 

- połysk: półmatowy lub matowy wg DIN 53788 

- barwa: barwienie możliwe przy użyciu barwników systemowych samodzielne lub fabryczne 

- kolory: białe i pastelowe, do uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem 
zamówienia i rozpoczęciem prac. 

d) Składowanie: 

- w chłodzie powyżej 0 0C 

- zdolność magazynowania 12 miesięcy 

- przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego 

- przechowywać niedostępne dla dzieci 

- wg wymagań producenta  

e) Materiały uzupełniające: 

- do regulacji konsystencji krzemianowych – systemowe; 

2.4. Środki gruntujące. 

Stosować tylko dedykowane przez producenta systemowe środki gruntujące, stanowiące 
całość wraz z farbą i środkiem do mycia ścian.  

Do lakierowania ścian i policzków schodowych i pasów na biegach schodowych stosować 
lakier transparentny odporny na szorowanie,  spełniający funkcję zabezpieczająco - ochronną 
dla powierzchni wewnątrz pomieszczeń, uprzednio pomalowanych farbami odpornymi na 
szorowanie.  

Szpachla gipsowa: 

- szlifować i odkurzyć 

- gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 

2.5. Podłoża pod malowanie 
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Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

Tynki zwykłe lub pocienione 

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

- uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, 
bez rys i spękań. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100: 1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności 

- płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni czystą, suchą ręką. W 
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia użyć czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach 
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi wyżej 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności.  

4. POSADZKA Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH  

KOD WG CPV 45.43.11.00-8 KŁADZENIE TERAKOTY 
1) wymiana płytek terakotowych przed wejściem do budynku oraz w wiatrołapie. Należy 
rozebrać popękane i odspojone płytki posadzkowe wraz z cokolikami. Ułożenie posadzki 
wraz z cokolikami należy wykonać z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na elastyczna 
zaprawę wodo i mrozoodporną ( klej klasy C2-S1). Płytki o nasiąkliwości wodnej E<0,1%, 
antypoślizgowości minimum R12 (podest przed wejściem do Budynku) i R9 (wiatrołap) w IV 
klasie ścieralności. Do płytek należy zastosować fugi o wysokiej odporności na ścieranie z  
kolorem dobranym do koloru płytek. Kolor płytek i fug powinien współgrać z kolorystyką 
elewacji oraz należy przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego. Cokoliki należy 
wykonać z płytek o wysokości 15 cm. Narożnik cokołu i poziomych okładzin należy 
uszczelnić materiałem trwale elastycznym, który przeniesie naprężenia termiczne i ruchy 
okładzin z nich wynikające. 

2) Wykonanie powłok hydroizolacyjnych posadzki przed wejściem do budynku i w 
wiatrołapie; 

Przed położeniem posadzki należy wykonać dwuwarstwową izolację mineralną jako 
uszczelnienie podpłytkowe. Wymagalne jest przed jej wykonaniem zagruntowanie podłoża 
na balkonach i tarasach. Ponadto między podkładem betonowym a ścianą budynku w szlam 
należy wkleić taśmę uszczelniającą jak również wykonać izolację mineralną pod płytkami 
cokolików. 
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5. Wykonanie ścianki działowej wraz z montażem drzwi. 
KOD WG CPV 44.11.23.10-4 ŚCIANKI DZIAŁOWE. 
Do wykonania ścianki działowej należy zastosować profile ścienne U100 i C100 oraz 
profile startowe UA100 przykręcone do posadzki i sufitu za pomocą kołków z wkrętami. 
W otworze drzwiowym należy zamontować wzmocnienie z profili UAR 100. Po 
zmontowaniu konstrukcji należy przymocować płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 
mm za pomocą wkrętów systemowych 3,5 x 25 mm. Przestrzeń w ściance miedzy płytami 
wypełniamy wełną mineralną. Do spoinowania złączy płyt należy użyć taśmy zbrojącej 
wraz z gipsem szpachlowym. 

W ściankę z płyt gipsowo-kartonowych wbudować wmontować drzwi pełne kompletne 
wraz z ościeżnicą, fabrycznie wykończone w kolorze białym o wym. 90 x 200 cm. Światło 
przejścia minimum 90 cm dla skrzydła czynnego. Skrzydło wyposażone w zamek 
patentowy obustronny na klucz, do którego należy dorobić 25 szt. kluczy zapasowych . 

6. SPRZĘT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2. 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 wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

7. TRANSPORT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

7.2. 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 uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich oraz posadzkowych należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C- 

81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

8. WYKONANIE ROBÓT 

8.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone 
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wszystkie roboty inne ( w tym szpachlowanie, gruntowanie, uzupełnienie lokalnych 
ubytków). 

- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po wyschnięciu 
podłoży  i miejsc naprawionych. 

- Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze poniżej +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0 0C 

- w temperaturze powyżej 250C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura nie była 
wyższa niż 200C (itp. W miejscach bardzo nasłonecznionych). 

- Przy temperaturze podłoża od +10 0C do + 30 0 C. 

- Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 
mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż 
podano w tabeli: Lp Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża w % masy 

- W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację, 

- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 

8.2. Kontrola materiałów 

- Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych); kożuch; ślady pleśni; trwały, nie dający się 
wymieszać osad; nadmierne, utrzymujące się spleśnienie; obce wtrącenia; zapach gnilny 

8.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

- Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają podane 
wymagania i warunki. 

- Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 
żądanej, jakości robót. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu wszystkich robót z wyjątkiem założenia armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.) 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- montażu armatury oświetleniowej  

- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
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8.4. Wykonawstwo 

Budowa powłok:  ilość warstw - 2 

Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem 

Zużycie: wg danych producenta, na szorstkich podłożach odpowiednio więcej, dokładne 
zużycie ustalić na podstawie próby 

Czas schnięcia: wg danych producenta, przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności 
czasy te ulegają wydłużeniu 

Uwagi: 

- aby zachować specyficzne właściwości produktu nie należy mieszać z innymi materiałami 

- dla uniknięcia widocznych połączeń należy malować bez przerw 

- przy kontakcie z oczyma lub skórą natychmiast dokładnie i obficie spłukać wodą 

- przy natryskiwaniu nie wdychać oparów 

- nie wylewać do wody, ani na ziemię 

Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczególności szkło, ceramikę, 
powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny i metal należy zabezpieczyć przed 
odpryskami, farbę natychmiast zmywać czysta wodą 

8.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem 
technicznym 

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1. Zakres i metody badań i kontroli 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 0C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę 
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należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409 

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
badań.. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. 

10.2. Zgodność z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

- odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonany i odebrany zakres powierzchni malowanych procentowo do całości 
prac umownych, która obejmuje 

- przygotowanie powierzchni 

- zagruntowanie powierzchni 

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10020: 1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-ISO 2409: 1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża 
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oraz przyczepności między warstwowej 

PN-C 1607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802: 2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkilowe 

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

PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości zarządzania jakością 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 
4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 

1) Wykonawcy powinni dokładnie przeanalizować ST jak i przeprowadzić wizję lokalną 
własnym kosztem i staraniem, aby wykonać swoje oferty będąc świadomym pełni 
odpowiedzialności; 

2) nie uwzględnia się strat materiałów albo ich ilości w czasie transportu i rozładunku; 

Zarządzający realizacją umowy. 

Zamawiający w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Specyfikacją techniczną, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc 
poleceń Zamawiającego. Inspektor nadzoru podejmuje wszystkie decyzje odnośnie sposobu 
wykonania robót, jakości, postępu, oceny przydatności materiałów, używanego sprzętu oraz 
zgodności z dokumentacją lub niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie może wykorzystać 
na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub niniejszym opracowaniu. W przypadku wykrycia 
takich błędów lub braków niezwłocznie powiadomi o tym Inspektora nadzoru, który 
wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

Prowadzenie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST i 
programu zapewnienia jakości. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i ST, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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Teren budowy. 

Charakterystyka terenu budowy. 

Budynek mieszkalny. 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie.  

Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach nadziemnych i podziemnych. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników 
prowadzonych jego działalnością. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ponieważ, osiedle jest zamieszkałe Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i 
ochronę mieszkańców, osób postronnych oraz mienia w związku z wykonywanymi pracami, 
aż do ich zakończenia, Wykonawca w tym celu wykona odpowiednie zabezpieczenia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, 
oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
kosztorysową. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Program zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Ustala i zapewnia Wykonawca 
robót. 

 

Dokumenty budowy  

Materiały. 

Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonywać z materiałów i wyrobów w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Wyroby 
budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz.881). Nie dopuszcza się do montażu materiałów 
uszkodzonych i po terminie ważności. Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. Przed użyciem 
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każdego materiału przewidywanego do wykonania robót Wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach oraz 
wynikach próbek do akceptacji Zamawiającego. 

Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów dla każdej dostawy, aby udowodnić, 
że nadal spełniają one wymagania ST. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST. Zamawiający jest upoważniony do 
pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty, jakości danej partii materiałów. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić przechowywanie materiałów i urządzeń zgodnie z zaleceniem 
producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 
zostaną użyte.  

Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, jak i nie stanowi ogólnego 
zagrożenia. 

Koszt niezbędnych rusztowań do wykonywania robót należy ująć w kosztach pośrednich. 

Transport. 

Forma dostawy - każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane normą i wytycznymi producenta. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

Magazynowanie - zgodnie z zaleceniem producenta. 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót w terminach 
wynikających z umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Kontrola jakości robót. 

Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych producenta. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzających 
realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN. 

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót: 

- prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności 
wszystkie prace na wysokości; 

- wszystkie prace wykonywać ściśle z wytycznymi wykonania robót oraz wytycznymi 
producenta materiału, przestrzegając przerw technologicznych, temperatury otoczenia, 
sposobu wykonania, itp.; 
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- przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
kierownika budowy; 

Etapy wykonywanych robót obowiązkowo podlegające odbiorowi przez nadzór inwestorski: 

- Wykonawca każdorazowo powiadomi nadzór inwestorski o gotowości do rozpoczęcia oraz 
ukończenia w/w prac – przygotowanie podłoża pod malowanie.  

Odbiory robót i podstawy płatności. 

Rodzaje odbiorów. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy;  

3) odbiór po okresie rękojmi;   

Odbioru robót zanikających dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
wniosek Wykonawcy.  

Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez 
zarządzającego. Potwierdzenie takie następuję po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 
przez zarządzającego. 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, 
oraz w obecności Wykonawcy. 

Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w 
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

 Podstawa płatności. 

Za wykonany zakres robót zgodnie z umową. 

Przepisy związane: 

Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

- Prawo budowlane (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Min. Infrastr. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881); 

Inne przepisy i normy. 
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Atesty Higieniczne PZH 

Polskie Normy i Normy Branżowe 

Aprobaty techniczne ITB 

Atesty niepalności Deklaracje zgodności 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-32250- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


