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ST 00 Część Ogólna 

 

1.Część Ogólna  
1.1 Nazwa zadania: Malowanie pomieszczeń w budynku – należącym do 
Zamawiającego, Pawilonu nr 4 przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie   
 
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]:  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera:  
1. ST 00 – Część ogólna  
2. SST-01 Roboty malarskie pomieszczeń wewnętrznych  
 
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem jest wykonanie remontu budynku – należącego do Zamawiającego, 
Pawilonu nr 4 przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. Zakres przewidywanych robót 
obejmuje wykonanie:  
- przygotowanie powierzchni starych tynków, wraz z wyrównaniem,  
- miejscowe uzupełnienia tynków (miejsca rys i uszkodzeń),  
- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,  
- dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitów,  
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
a/ roboty towarzyszące: - zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi, a także wszystkich 
elementów nie przewidzianych do odnowienia,  
b/ roboty tymczasowe: - zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w 
robót - oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - oznaczenie miejsc świeżo 
malowanych przed dostępem osób trzecich.  
 
1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia:  
a) organizacji robót budowlanych:  
Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w 
umowie) teren remontu oraz specyfikację techniczną. Od dnia przekazania terenu 
remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania 
protokołu odbioru końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada Wykonawca. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym i współczesną wiedzą techniczną.  
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na 
terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną ryczałtową Prowadząc roboty 
demontażowe szczególną uwagę Wykonawca zwrócić powinien na istniejące 
wyposażenie obiektu (meble, materiały okładzinowe), a w razie uszkodzenia 



zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po każdej zmianie roboczej i w 
trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady porządkowane 
były na bieżąco, aby nie doszło do uszkodzenia osób przebywających na terenie 
remontu. 
c) ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia 
robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie 
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich 
segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z 
obowiązującymi przepisami składowanie odpadów.  
d) warunków bezpieczeństwa pracy ·  
W trakcie wykonywania prac należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy 
robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne urządzenia. · Wszelkie 
roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy spełnieniu 
odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów BHP. · W czasie trwania remontu 
Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w stanie zgodnym z przepisami BHP i 
w odpowiednim porządku. · Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie remontu, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. ·  
Zasady montażu rusztowania:  
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta.  
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.  
3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
uprawnioną osobę.  
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  
5. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
6. Rusztowania powinny posiada co najmniej: - zabezpieczenia przed spadaniem 
przedmiotów z rusztowania; - zabezpieczenie przechodniów przed możliwością 
powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne 
rusztowania.  
7.Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną.  
8.Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy 
stanowiskami pracy.  
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy  
Nie przewiduje się odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiający 
udostępni pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Materiały niezbędne do 
wbudowania dostarczane będą systematycznie. Za zmagazynowane materiały i sprzęt 
własny odpowiada bezpośrednio Wykonawca.  
 
 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu  



Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów powinny odbywać 
się samochodami nie przekraczającymi 3,5T, a postój tych samochodów nie może 
przekraczać 30 minut i nie może zakłócać funkcjonowania komunikacji w 
bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego budynku. 
g) ogrodzenie  
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia 
wymagają te miejsca, które kolidować będą z komunikacją pieszą pozostałych 
pracowników.  
h) zabezpieczenia chodników i jezdni  
Istniejące ciągi piesze przy budynku oraz jezdnia ze względu na znaczną odległość od 
budynku nie wymagają odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie 
miejsce, w którym ustawiony będzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby 
każdorazowo po zmianie roboczej uporządkować to miejsce z odpadów.  
1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV  
a)słownik główny  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 b)słownik uzupełniający IA27-7 Remont  
1.7. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto 
zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: 
Dz. U. 2020 r., poz. 1333).  
1.7.1 Roboty budowlane  
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.7.2 Remont  
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym.  
1.7.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym  
Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.7.4 Aprobata techniczna  
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.7.5. Wyrób budowlany  
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym.  
1.7.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  
1.7.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  



1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
Część Ogólna  
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru bądź przedstawicielowi Zamawiającego 
szczegółowych informacji dotyczących zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które będą załączone do protokołu 
odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: · wyroby 
budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, · wyroby budowlane, dla 
których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w 
wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, · wyroby 
budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Do zrealizowania przedmiotu 
umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: 
− bezpieczeństwo konstrukcji,  
− bezpieczeństwo pożarowe,  
− bezpieczeństwo użytkowania,  
− warunki higieniczne i zdrowotne,  
− warunki ochrony środowiska.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być 
zastosowane przy realizacji budowy. W przypadku użycia przez Wykonawcę 
materiałów odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor może nakazać rozbiórkę tych 
elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia. 
Użyte do remontu materiały powinny spełniać minimalne parametry podane w SST.  



2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport 
materiałów. Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, właściwości 
i jakości. Sposób składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo dla osób 
znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego.  
2.4. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla 
wyrobów podlegających certyfikacji, certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla 
wyrobów nie podlegających certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na 
etapie ich wbudowywania. 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 lub przedstawiciela Zamawiającego. Na każdorazowe 
wezwanie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty 
potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów technicznych 
dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie wątpliwości co do jakości 
materiałów Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego może zażądać 
przeprowadzenie badań tych materiałów. W razie potwierdzenia zastosowania 
niewłaściwego materiału koszt badań ponosi Wykonawca.  
 

 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt znajdujący się na 
budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do wykonywania 
określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upoważniony pracownik Wykonawcy 
winien przedstawić na każde żądanie. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, 
urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru lub 
przedstawiciel Zamawiającego może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu 
niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami 
BHP, albo ofertą, dokumentacją lub specyfikacją techniczną.  
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy remoncie jedynie takich środków 
transportu, które zapewnia dobra jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje 
uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac 
materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewniać sprawne prowadzenie 
robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 



publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem 
robót niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę drogi 
lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.  

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel 
Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Ponieważ roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresową 
konieczność wykonywania robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy 
obiektu oraz w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
  
6. OPIS DZIAŁAN ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym 
okresie procesu remontowego dokonanie takiej kontroli. Wszystkie koszty związane ze 
sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca jeżeli badania te 
potwierdzą nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST.  
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
Zamawiającego  
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich 
wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru lub przedstawiciel 
Zamawiającego zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan 
obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że zastosowane materiały lub roboty 
są niezgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. W innym 
przypadku koszt badań poniesie Inwestor.  
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
215, 471). 2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: a) Polską 
Normą lub b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l) i 
które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 



są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót musi posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.  
7.1 Przedmiar robót  
Przedmiar robót wykonany został zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129) i dostarczony będzie 
Wykonawcy wraz z SIWZ, jako materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, 
którą będzie cena ryczałtowa.  
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zakres robót określa przedmiar robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
szczegółowych technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót.  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: − odbiór 
częściowy robót, − odbiór końcowy robót, − odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.  
8.2. Odbiór częściowy robót  
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczna wykonanych robót budowlanych. Wykonawca 
powiadomi Inwestora lub przedstawiciela Zamawiającego o zakresie robót do odbioru 
częściowego. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
tych robót w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku 
czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Inwestor odmawia 
odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego.  
8.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót jest finalną oceną w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. Całkowite 
zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi 
nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiającego, który wyznacza na tej podstawie termin 
odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i 
Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów 
częściowych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej 
wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W 
przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności 



odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania 
zastrzeżeń, uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych 
sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i 
być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda 
ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 
Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do kompletności 
wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do 
protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że 
poszczególne roboty były wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela Zamawiającego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał 
roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
Zamawiającego, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego 
polecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego ponownie pisemnie 
potwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca 
winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O 
usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela Zamawiającego, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych 
robót. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane 
za zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się 
Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie 
powoduje usunięcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową wykonanego 
remontu, a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia 
wynagrodzenia umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
8.4 Odbiór pogwarancyjny ostateczny  
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, 
pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w 
celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek 
wadliwego wykonywania robót, a nie widocznych przy odbiorze końcowym. Z 
przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 
końcowego.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  
Cena ryczałtowa, jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawcą powinna uwzględniać 
wszystkie roboty określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w 
przedmiarze robót, a ich wykonanie wynika z przepisów Prawa Budowlanego i 
przepisów BHP. Podstawą wyliczonej ceny ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożony 
przez Wykonawcę jako załącznik do umowy i sporządzony w oparciu o dostarczony 
przez Inwestora przedmiar robót. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego 
obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji 
w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za 
daną pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycją 



kosztorysową. Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycje 
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być 
zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawy  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333).  
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 
464). Malowanie pomieszczeń w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie 
12  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
215, 471).  
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 
poz.961, 1610).  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 
poz.1219, 1378, 1565, 2127, 2338). 1 
2. Rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2013 poz.1129).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019 poz. 1065).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
Malowanie pomieszczeń w budynku – należącego do Zamawiającego, Pawilonu nr 4 
przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie   
 
SST-01. Roboty malarskie pomieszczeń wewnętrznych  
1. Część ogólna  

 
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.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót 
malarskich:  
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 SST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub 
przedstawiciela Zamawiającego. Informacje ogólne zostały określone w ST 00.  
1.6. Kody CPV  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
2. Materiały  
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 Woda używana do rozcieńczania farb 
emulsyjnych powinna odpowiadać normie PN–75/C– 04630. Inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać odpowiednim normom państwowym 
lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne 
z zakresem ich stosowania. · farba gruntująca – emulsja lateksowa gruntująca biała: 
temperatura stosowania – od +5°C do +25°C czas schnięcia – ok. 3 godziny · powłoka 
malarska – farba emulsyjna lateksowa mat: odporna na szorowanie zgodnie z PN EN 
13300 – klasa 2 odporna na szorowanie zgodnie z PN-C-81914:2002 – rodzaj I czas 
schnięcia – 3 godziny Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym (zakres kolorów; biały, 
żółty i beż w pastelach).  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne 
wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 -wydajność - 6-8 m2/dm3-max. - czas schnięcia - 12 h Farby olejne i 



ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 -wydajność - 6-l0 
m2/dm3 Wymagania dla powłok -wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez 
pomarszczeń i zacieków -grubość - 100-200 μn -przyczepność do podłoża - l stopień 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 2.6. 
Środki gruntujące przy malowaniu farbami emulsyjnymi 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. 
Dopuszcza się gruntowanie preparatami gruntującymi specjalnie do tego 
przeznaczonymi.  
3. Sprzęt  
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 3.2.W zależności od potrzeb 
Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich: - wiadro 
malarskie, szpachla malarska, - pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel 
kątowy, - wałek, gąbka, folia malarska, - nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, 
uchwyt malarski do puszek, - agregat malarski - drabiny - rusztowania itp.  
4. Transport  
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 4.2.Materiały do robót objętych 
niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Przygotowanie podłoży  
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 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. W razie 
konieczności usunąć tapety i wyrównać powierzchnie. Przed przystąpieniem do 
malowania wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, wykonać 
szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Wilgotność 
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
być nie większa, niż 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć 
wilgotność nie większą niż 12%. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać 
następujące wymagania techniczne: - powierzchnia tynków zależnie od rodzaju 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-70/B10100 i PN–64/B–8841–08 Roboty 
tynkowe, - wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i 
zatarcie równo z powierzchnią tynku, - tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w 
przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane, Powłoki z farb emulsyjnych 
i krzemianowych 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. Wykonywania powłok malarskich farbą olejną: 
Malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 
80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez 
natrysk – w przypadku aplikacji natryskiem hydrodynamicznym nanosić dwie cienkie 
warstwy. Kolejną warstwę nanosić po 48 h (niska temp. i duża wilgotność powietrza 



przedłużają czas schnięcia). Zaleca się nałożyć pierwszą warstwę o grubości ok. 35 
mikronów na sucho. Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w 
rozcieńczalniku olejno-ftalowym, uniwersalnym lub benzynie bezaromatycznej. 
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  
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
6.2. 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. 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.  
6.3. Roboty malarskie  
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.3.3. Badania powinny obejmować: – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, – 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 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  
 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
7.2.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 przedmiarów. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
8.2.Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
8.3. Odbiór podłoża  
8.3.1. 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 zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 



z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.4. Odbiór robót malarskich  
8.4.1. 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.  
8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru.  
8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
8.4.5. 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, protokołów, lub notatek.  
8.4.6 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.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
9.2. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi pisemna umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. Przepisy związane  
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
10.2.Normy  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowani wewnętrznych.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. PN-C-81608:1998 Emalie 
chlorokauczukowe.  
BN–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 
trwałości barwy metodą przyśpieszoną. 


