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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach robót budowlanych 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem ścian, 

sufitów pomieszczeń wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie: 

• przygotowanie podłoża malarskiego, 
• naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity, 
• wykonanie kolorystyki według projektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 
• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona 

i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych 

i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 



Załącznik nr 2 do SWZ 

 

3 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

Prace malarskie wykonać zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczeń, 

podanym w dokumentacji. 

2.2. Farby do audytoriów. 
 

Proponuje się zastosowanie farby PERFECTA firmy FARBY KABE lub 

równoważną. 

Podłoża chłonne zagruntować preparatem - BUDOGRUNT -WG. 

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby: 

• dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia, 

• wysoka trwałość barw, 

• wysoka przyczepność do podłoża, 

• bazowym środkiem wiążącym jest - dyspersja akrylowa, 

• zawartość substancji stałych - ok. 65%, 

• gęstość - ok. 1,50 kg/dm , 

• stopień połysku - matowy, 

• odporność na szorowanie - klasa I (wg PN-C-81914 2002), 

• temperatury stosowania od +5
0
C do +25

0
C. 

2.3. Środek gruntujący. 

Proponuje się zastosowanie zależnie od systemu 

2.4. Farby  

Proponuje się zastosowanie farby AKRYLATEX W firmy FARBY KABE lub 

równoważną. 

Przed nakładaniem farby na podłoża chłonne należy zagruntować preparatem - 

BUDOGRUNT WG. Podłoża gipsowe należy zagruntować farbą AQUATEX 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. 

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby: 

• bazowym środkiem wiążącym jest - drobnocząsteczkowa dyspersja akrylowa, 

tworzy elastyczną i szczelną powłokę o wysokiej odporności na działanie wilgoci 

i ścieranie, 

• dekoracyjna lateksowa powłoka, 

• zawartość substancji stałych - ok. 60%, 

• gęstość - ok. 1,45 kg/dm
3
, 

• stopień połysku - matowy i półmatowy, 

• odporność na szorowanie - klasa I (wg PN-C-81914 2002), odporność na 

działanie detergentów i łatwość w utrzymaniu w czystości, 

• temperatury stosowania od +5
0
C do +25

0
C. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 5. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

wykonawcy. 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 
 

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, 

• drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 

pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 

i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych 

materiałów w postaci suchych mieszanek należy używać samochodów zamkniętych. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 

opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące 

dane: 

• nazwę i adres producenta, 

• oznaczenie (nazwę handlową), 

• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 2.1. 

Wykonawca prowadzący roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
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Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów 

technologi cznych. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian 

i sufitów można wykonywać: 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, 

• przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednią wentylację, 

• po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem 

założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 

sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 

itp.), 

• po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• po ułożeniu posadzek. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, 

odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz 

styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 

fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlową. Zastosowanie zapraw 

i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża 

chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych 

należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG 6. 

5.4. Gruntowanie. 
 

Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy 

zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG 6, podłoża gipsowe należy jednokrotnie 

przemalować farbą rozcieńczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania 

zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w 

temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. 

Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub rozcieńczonej 

farby można przystąpić do nanoszenia farby. 

5.5. Malowanie. 
 

Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch 

warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby 

należy nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. W celu uniknięcia różnic 

kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość 

architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnięcia farby 

powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej 5
0
C. Pomieszczenia 

zamknięte po malowaniu należy wietrzyć. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 7. 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę 

przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na 

wysokościach) oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, 

• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 

wykonawczych, 

• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna 

obejmować 

• kontrolę podłoża, 

• kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków, 

• kontrolę wykonania powłok malarskich. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 

polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 

podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 

znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatności do użycia. Po stwierdzeniu 

formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia 

(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie. 
 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy 

wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 

wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu 

i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Przy 

podłożu z płyt gipsowo-kartonowych kontroli podlega wilgotność, wygląd 

i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków 

oraz zabezpieczenie wkrętów. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać 

wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać przy 

użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki 

badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania powłok malarskich. 
 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 

dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać 

w temperaturze powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza 

nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze 

kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać odporną na ścieranie, 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, 

• 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 badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza się 

w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.1. 

Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie 

wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy malarskiej. 

8.1.1. Odbiór materiałów. 
 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy 

przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 

właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia 

związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.1.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego 

w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 

w obecności kierownika budowy. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 

8.2. Podstawa płatności. 
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2. 
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8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• przygotowanie podłoża, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu 

podłogi lub terenu, 

• zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz 

z późniejszym usunięciem zabezpieczeń, 

• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 

malarskich, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie prac malarskich (próby kolorów), 

• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 
 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

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

odbiorze. 

• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

• PN-C-81914:2002    Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 

2003. 


