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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wstęp
Zakres robót objętych ST:
- malowanie i tapetowanie sal i pomieszczeń na II piętrze budynku administracyjnego
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem
robót , ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i sztuką budowlaną.
Zgodność Robót z przedmiarem i ST.
Podstawą wykonania i wyceny robót jest przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności Wykonawca nie moŜe
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi, a takŜe z
innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma równieŜ obowiązek
stosowania się do ich treści i postanowień.
Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją
wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, przedmiarze robót i ST, a takŜe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Materiały
Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów
z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskują
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 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 Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜona
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem Ŝe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora
będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 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.
Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały
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posiadające atest a urządzenia – waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne
informacje o przebiegu robót,
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania
się.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie
Inspektora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech punktach następujące
dokumenty:
- umowa i kosztorys ofertowy
- protokoły przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót, ,
- protokoły z 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 prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

Strona 3 z 8

MALOWANIE I TAPETOWANIE
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY II PIETRO
LESZNO UL. WAŁOWA 5

STRONA 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Odbiory.
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 ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad określonych w umowie.
Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie poniŜej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku
odbioru końcowego 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.
Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aŜ
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na :
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- moŜliwością powstania poŜarów.
Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego
przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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ST 2. MALOWANIE
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem powłok malarskich.
MATERIAŁ
Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich
pomieszczeniach budynku,
TECHNOLOGIA WYKONANIA
Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego
omówienia. Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny
itp.), i róŜnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano
kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach, na sufitach zaleca
się kolor biały (uzgodnić z uŜytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonywane na tynkach poddanych
wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie zaleca się zatem gruntowania tych powierzchni o ile
świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania farby nie podaje inaczej. NaleŜy stosować się zawsze
do wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie
farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów naleŜy szczególnie zwrócić uwagę
by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.
Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)
Odbiór międzyfazowy robót
powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór
międzyfazowy powinien obejmować:
• sprawdzenie przygotowania podłoŜa do malowania,
• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości,
przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku,
twardości powłoki itp.,
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy
sporządzić protokół .
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,
sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
• sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoŜy i wykonania powłok malarskich naleŜy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po
7 dniach od zakończenia prac
• badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić naleŜy nie wcześniej niŜ po 14 dniach po ich
zakończeniu.
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