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ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane
w ramach robót remontowych w pomieszczeniach Żłobka nr 3 w Słupsk
ul. Łukasiewicza 4.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych
oświetleniowej i gniazd wtykowych sygnalizacji pożaru i włamania
w pomieszczeniach Żłobka nr 3 w Słupsku.
Zakres prac obejmuje :
- opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji elektrycznych,
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- roboty montażowe,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,
- prace porządkowe oraz wywóz, utylizacja odpadów budowlanych,
- próby i czynności odbiorowe.
1.3.1 Zakres rzeczowy obejmuje:
1.3.1.1 Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych oświetlenia
i gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- projekt wykonawczy powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (opracowanie winno zawierać stosowne
oświadczenie) przez osobę należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych,
- projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego,
- natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach Żłobka nr 3 przyjąć
w oparciu normy PN –EN 12464-1/2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
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- obciążenie obwodu oświetleniowego - nie więcej niż 20 punktów oświetleniowych
przy zabezpieczeniu nie większym niż 10A. Przewód zasilający typu YDYp
3x1,5mm2,
- obciążenie obwodu gniazd wtykowych - nie więcej niż 10 punktów gniazd wtykowych
przy zabezpieczeniu nie większym niż 16A. Przewód zasilający typu YDYp
3x2,5mm2. Jako 1 punkt gniazda wtykowego zaprojektować gniazdo wtykowe
podwójne,
- dla poszczególnego pomieszczenia funkcyjnego ( poza ciągami komunikacyjnymi)
przewidzieć minimum 4 gniazda wtykowe,
- zaprojektować odrębne rozdzielnice dla obwodów występujących na poszczególnych
kondygnacjach: parteru, I piętra,
- w poszczególnej rozdzielnicy ( tablicy rozdzielczej) zaprojektować gniazdo wtykowe
1-faz (remontowe),
- zasilanie poszczególnych rozdzielnic (tablic rozdzielczych) zaprojektować
niezależnymi wewnętrznymi liniami zasilającymi z rozdzielnicy (tablicy) głównej.
Przekroje WLZ-tów dobrać na podstawie obliczeń,
- oświetlenie ewakuacyjne zaprojektować w ciągach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci na odrębnych obwodach dla poszczególnych
kondygnacji i zasilić z rozdzielnicy głównej,
- istniejące instalacje: telefoniczne pozostają bez zmian. Urządzenia centralne do
których przyłączone są wymienione instalacje zasilić odrębnymi obwodami
z rozdzielnicy ( tablicy ) głównej,
- istniejące urządzenia techniczne (między innymi dźwig, urządzenia kuchni,
wentylatory oraz inne nie wymienione a występujące ) zaprojektować (zasilić)
niezależnymi nowymi obwodami,
- przewidzieć dwukrotne malowanie w pomieszczeniach w których wykonywany będzie
remont instalacji elektrycznych.

1.3.1.2 Wykonanie robót budowlano montażowych wg opracowanego projektu
wykonawczego
-

wykonanie i montaż tablic rozdzielczych,
wykonanie wewnętrznych linii zasilających,
wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
montaż opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego,
montaż gniazd wtykowych,
montaż opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego,
montaż osprzętu instalacyjnego,
przyłączenie do nowych instalacji istniejących urządzeń elektrycznych w obiekcie,
roboty demontażowe istniejących instalacji elektrycznych,
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- dwukrotne malowanie pomieszczeń po zakończeniu robót budowlano-montażowych
instalacji elektrycznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo.
Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”,
a także w przywołanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych
materiałów oraz ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego.
2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane
symbolem CE.
2.2 Rodzaje wykorzystywanych materiałów
2.2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej,
płaskie, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych oraz w osłonie przed uszkodzeniami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego układane na tynku w pomieszczeniach
wilgotnych (piwnicach). Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.
- przewody oświetleniowe kabelkowe YDYp - odpowiednio 3/4 x1,5 mm2/750V
- przewody gniazd wtykowych kabelkowe YDYp - odpowiednio 3 x 2,5 mm2/750V
Przewody o żyłach miedzianych pojedyncze, wielodrutowe o izolacji i powłoce
polwinitowej, okrągłe do układania na stałe, pod tynkiem w osłonie przed
uszkodzeniami mechanicznym z tworzywa sztucznego
- przewody wewnętrznych linii zasilających LY 5 x ( przekrój wg obliczeń ) / 750V.

2.2.2. Puszki z tworzywa sztucznego ( instalacyjne, odgałęźne):
- podtynkowe do mocowania (w pom. suchych) w ścianach z cegły lub bloczków
z betonu komórkowego Dn 60 i 70, puszki końcowe do montażu w systemie
modułowym 3; 4; lub 5 elementowym.
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- natynkowe hermetyczne do mocowania (w pom. wilgotnych-piwnicy ) na ścianach
z betonu przystosowane do przyłączania przewodów w osłonie.
2.2.3 Łączniki klawiszowe i gniazda wtykowe:
- podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykończone ramką modułową, białe, IP20,
budowa modułowa,
- natynkowe hermetyczne do mocowania (w pom. wilgotnych-piwnicy ) na ścianach
z betonu przystosowane do przyłączania przewodów w osłonie,
- w pomieszczeniach z glazurą gniazda wtykowe instalować poza obszarem glazury,
- w pomieszczeniach administracyjnych gniazda wtykowe instalować na wysokości
30cm od podłogi, a w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci 1,7m od podłogi.
2.2.4. Oprawy oświetleniowe :
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.
2.2.4.1 Oprawy rastrowe oświetlenia podstawowego.
Wymagania techniczno-jakościowe:
- klasa I,
- IP20,
- Wyposażone w świetlówki LED 8 i 14 kW posiadające współczynnik oddawania
barwy Ra> 80 zgodnie z normą,
- barwa światła 840,
- obudowa ze stali malowanej proszkowo na biało,
- raster paraboliczny z aluminium wysokopolerowanego klasy C 5,
- oprawa ze statecznikiem elektronicznym umożliwiającym zimny start,
- typ opraw oświetleniowych określony w projekcie wykonawczym,
- czas pracy w trybie awaryjnym 2 godz.
2.2.4.2 Oprawy plafoniery kompaktowe oświetlenia ewakuacyjnego
- IP54,
- wykonana z PVC,
- wyposażona w świetlówki LED 6W,
- klosz matowy biały z poliwęglanu,
- Wymiary oprawy nie większe niż 20cm x 30cm,
- Na wyposażeniu trzy piktogramy koloru zielonego,
- Czas pracy w trybie awaryjnym 3h,
- typ opraw oświetleniowych określony w projekcie wykonawczym.
Oznakowanie winno spełniać wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02,
PN-N-01256-4 , PN-N-01256-5.
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2.2.5. Tablice rozdzielcze:
Tablice rozdzielcze winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-53.
Tablice rozdzielcze wykonać jako wnękowe z aparaturą rozdzielczą modułową.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie
na ich właściwości.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Roboty demontażowe
Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej (osprzęt, przewody ,oprawy) wykonać
zgodnie z zasadami robót demontażowych instalacji elektrycznych. Zdemontowane
oprawy, osprzęt i przewody należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora.
5.1.2. Trasowanie
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna
być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane
jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych.
5.1.3. Bruzdy
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne i rury osłonowe należy
dostosować do średnicy przewodu oraz rury osłonowej z uwzględnieniem rodzaju
i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż jednego
przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie
mniej niż 5mm. Przewody i rury osłonowe należy układać jednowarstwowo. Zabrania
się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych.
Po zamontowani w bruzdach rur osłonowych i przewodów elektrycznych przedmiotowe
bruzdy zatynkować.
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Montaż tablic rozdzielczych
Nowe tablice rozdzielcze zainstalować we wnękach tablic istniejących dostosowując
przedmiotowe wnęki do występujących potrzeb. Wyposażenie poszczególnych
rozdzielnic – aparatura modułowa zgodnie z projektem wykonawczym.
5.2.2. Montaż wewnętrznych linii zasilających
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego
pod tynkiem. Typy i przekroje przewodów zgodnie z projektem wykonawczym.
5.2.3. Montaż opraw
Montaż opraw należy dokonać na suficie i ścianie , zgodnie z instrukcja montażu
dostarczoną przez producenta opraw. Rozstaw opraw zgodnie z dokumentacją
5.3. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej
5.3.1. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5559:2003. Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu opraw jarzeniowych do świetlówek
LED spełniających wymagania ust.2 pkt.2,9.
Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja
producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych
z dokumentacją projektową.
Przy wykonywaniu robót należy:
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączenie odbiorców 1-fazowych,
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtykowe oraz wyłączniki w sposób nie
kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie.
5.3.2. Montaż puszek
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą gipsu budowlanego.
Puszki należy osadzać na takiej głębokości , aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była
zrównana z ostatecznym licem ściany (po wykończeniu ściany). Przed zainstalowaniem,
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzonych przewodów, puszki końcowe mocować w taki sposób by można było
umocować łączniki w ramkach modułowych 3; 4 lub 5 elementowych.
Puszki na tynkowe mocować bezpośrednio na ścianie.
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5.3.3. Układanie i mocowanie przewodów.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody
fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się
układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi,
w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.3).
Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za
pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie
uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które
wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem
końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki zakryć
pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą
złączy świecznikowych.
5.3.4. Łączenie przewodów
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz
w oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie.
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie
i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku
należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może
powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych
z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi
końcówkami.
5.3.5. Montaż osprzętu i przewodów
Łączniki i gniazda wtykowe p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych
puszkach w układzie modułowym w ramkach 3, 4 lub 5 polowych.
Łączniki i gniazda na tynkowe mocować bezpośrednio na ścianie.
5.3.6. Badania i próby
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiary należy dokonać induktorem 500V
lub1000V.
Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem
neutralnym nie może być mniejsza od:
- 25MΩ dla instalacji 230V
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji
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podtynkowej, a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli
zwarciowej.
Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane
zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtykowych przewody fazowe
są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.
Bezwzględnie wykonać pomiary natężenia zainstalowanego oświetlenia
w poszczególnych pomieszczeniach.
Z wyżej wymienionych pomiarów wykonać stosowną dokumentację.
5.4. Połączenia przewodów ochronnych
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
-

-

-

-

Połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe.
Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia
narzędzi.
Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie,
nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu ochronnego
z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie.
Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio
mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym
rozluźnieniem.
Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić
i pokryć wazeliną bezkwasową.
5.5. Oznakowanie
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:

-

-

Przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie
przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100mm
każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów poza
wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń
wyrównawczych.
Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu.
Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia
całych przewodów ochronnych.
5.6 Próby montażowe
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin
instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych
robót.
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych
materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania
pełnego zakresu badań.
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych
badań.
Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega:
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie trasy kablowych,
- umocowanie przewodów,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,
- wynik badania rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, próby napięciowej
i natężenia oświetlenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :
- mb – dla linii i przewodów,
- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,
- kpl. – dla pomiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie:
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów,
prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej
instalacji elektrycznej.
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują :
- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub trudne
do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają :
- instalacja przed załączeniem pod napięcie.
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Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej,
- protokoły badań i pomiarów,
- protokoły odbiorów częściowych,
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu
w budownictwie,
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
Komisja odbioru dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów
instalacji elektrycznej, sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów
elektrycznych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu
rusztowań,
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego,
- montaż linii przewodów elektrycznych (w tym kucie i zaprawienie bruzd),
- montaż tablic rozdzielczych,
- montaż opraw,
- montaż osprzętu elektrycznego (puszki końcowe i rozgałęźne),
- montaż łączników,
- montaż gniazd wtykowych,
- przyłączenie do nowych instalacji elektrycznych istniejących urządzeń elektrycznych
stanowiących wyposażenie żłobka,
- wykonanie malowania pomieszczeń po zakończeniu robót instalacyjnych,
- utrudnienia z tytułu wykonywania robót w czynnym funkcjonującym obiekcie,
- utrudnienia z tytułu zabezpieczenie pozostających w salach mebli i pomocy
naukowych przed skutkami prowadzonego remontu,
- prace porządkowe,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja.
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Cena uwzględnia również :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,
-ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku
prowadzenia robót,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania
sprzętu,
- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru
zgodne z zapisami umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w
zależności
od
wpływów
zewnętrznych.
Ochrona
przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
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wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed
przepięciami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia
wyrównawcze instalacji elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
instalacyjnych sztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

10.2
Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom
V Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września
1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2011 nr
173 poz. 1034)
 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000
w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U.2009 nr 56 poz. 462)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2013 poz. 898)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2006, nr 12 poz. 31 z późn. zmianami)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010,
nr 138, poz. 935)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2011, poz. 13844)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 2013, poz.
492)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2010 nr 239 poz. 1597)
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Załącznik nr 2-1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45410000-4
„Tynkowanie"
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych, przewidzianych do wykonania
W ramach robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznych
w budynku Żłobka nr 3 w Słupsku przy ul. Łukasiewicza 4.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST

Tynki zwykle,
których dotyczy specyfikacja,
stanowią warstwę
ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego
elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.3.1. Tynki wewnętrzne
Istniejące i nowowykonane ściany ceglane należy oczyścić i wykończyć tynkami wap.-cem.
kat. 3. wraz z wykonaniem gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
przepisami i oznaczają:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem
tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie
i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne
do jego wykonania.
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1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST zał. 1-1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
zał. 1-1.
2.1.
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych
Powinny one odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykle" lub aprobatom technicznym.
2.2.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3.
Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych ", a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez
sito o prześwicie 0,5 mm.
2.4.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykle ".

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg
normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą inspektora nadzoru
można stosować cement z datkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST zał. 1-1.
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
=>
mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego.

betoniarki wolnospadowej.

pompy do zapraw,

przenośnych zbiorników na wodę.
4.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST zał. 1-1.
4.1. Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie
z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST zał. 1-1.
5. l. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur".

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych:

w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin
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przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm,

bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych; plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową,

nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3.
Wykonanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B-10100.

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża
lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy! nanosić po związaniu -warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne:
tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.
6.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST zał l-1.
6.1.
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody
oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.2.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90 B-1450I
„Zaprawy budowlane zwykle ". Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN70/B-J0100 p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:

zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
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jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży,
mrozoodporności tynków zewnętrznych,
przyczepności tynków do podłoża,
grubości tynku,
wyglądu powierzchni tynku.
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach flotacyjnych.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. l-I.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnią stropów żebrowanych i kasetonowych oblicza się wg wymiarów w stanie
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych,
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest
mniejsza od 0,5m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST zał. 1-1.
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć woda.
8.2.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w
pkt.6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i
ponownie wykonać roboty tynkowe.
8.3.


Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty
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dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na l mb i ogółem nie
więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
• poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na l mb i ogółem nie więcej niż 6mm
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami, itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków przenikających z podłoża, pilśni, itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który
powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST zał. l-L
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m 2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiałów i sprzętu,

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4m,

przygotowanie podłoża,

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

wykonanie tynków,

reperacja tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

likwidację stanowiska roboczego.
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10. Przepisy związane

10.1.Normy
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020-1999
PN-79-/B-06711
PN-90B-14501
PN-B-19701:1997
PN-ISO-9000

Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wapno.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Cementy powszechnego użytku.
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące
systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami
zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty
wykończeniowe, zeszyt l „ Tynki", wydanie ITB - 2003r.
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Załącznik nr 2-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45442100-8
„Roboty malarskie"
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, przewidzianych do wykonania
w ramach robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznych
w budynku Żłobka nr 3 w Słupsku przy ul. Łukasiewicza 4.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny 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 robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.
1.4.
Określenia podstawowe

podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt
pilśniowych, itp., surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki),
na której ma być wykonana powłoka malarska.

powloką 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 - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów,
poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powlokę
transparentną.

emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.

pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która
nadaje kolor określonym farbom lub emaliom.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji
wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyną lakową terpentyną itp.).

farby i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą.

farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np.
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wapna, cementu, szkła wodnego, itp.) pigmentów, wypełniaczy oraz środków
pomocniczych i modyfikujący, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania
kompozycji.

farba na spoiw ach m ineralno - organiczny ch - mies zanina
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego, itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodą.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST zał. 1-1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST zał. 1-1.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
 deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób
budowlany ",
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.1.
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
 farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81914:2002,
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
 emalie
olejno
— żywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane, ftalowe
kopolimervzowane styrenowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81607:1998,
 farby, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych:
• na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
• na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
• na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci
ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą
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•

na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do
rozcieńczania wodą
 lakiery olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
 lakiery, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, =>
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.3.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu ".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.
2.4.
Materiały pomocnicze

rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i
emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź
PN.
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTzai. 1-1. 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.
4.
Transport i składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST zał. 1-1.
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
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papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich 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. "
5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST zał. 1-1.
5.1.
Warunki przystąpienia do robót malarskich
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 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.

wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp. jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:

wykonaniu tzw. białego montażu,

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
5.2.
Wymagania
dotyczące
podłoży
pod
malowanie
5.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie
wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny być uzupełnione. Mur powinien być sucfn: a jego powierzchnia oczyszczona
z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys ora: z kurzu, tłuszczu i
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.
Wilgotność muru, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nie może być większa od podanej w tablicy J.
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania
Tablica 1.
Największa
wilgotność
Lp. Rodzaj farby
podłoża, w
% masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
4
2
3

4

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych

3
6

4

5.2.2. Beton
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe
powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub
miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża
betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy ł. Powierzchnia betonu
powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.2.3. Tynki zwykłe
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy,
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce
malarskiej.
 Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą a elementy
metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczać wartości podanych w tablicy 7.
5.2.8. Elementy metalowe
Powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tłuszczu.
5.3.
Warunki prowadzenia robót malarskich
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5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz
budynku),

w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu
doby nie następował spadek temperatury poniżej O1 C,

w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby
temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo
nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki,
beton, mur, płyty włóknisto-mineralne, itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie
większa niż podano w tablicy 1. Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)
na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od odartych źródeł ognia, narzędzi
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu
lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.
5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt.5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone
w pkt.5.3.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb
zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.3.2.
Malowanie ścian ceglanych istniejących i adaptowanych oraz gipsowo kartonowych po zagruntowaniu – biała farba do wymalowań wewnętrznych.
5.4.
Wymagania w stosunku do powłok malarskich
5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i projektem technicznym,
 bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych
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spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
 odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na
sucho i na szorowanie,
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów śladów pędzla,
 zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
pokrywanego podłoża. Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się
nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

spękań,

łuszczenia się powłok,

odstawania od podłoża.
5.4.3. Wymagania w stosunku do
powłok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:

równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie
powinny zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą

nie mieć śladów pędzla,

w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz
projektem technicznym,

być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatków modyfikujących),

nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy
powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy
niż 20cm2,

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku
odmiennych barw,

ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach
żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:

mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem
producenta
i projektem technicznym,

nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, pęcherzy i zmarszczeń,

dobrze przylegać do podłoża,

być odporna na zarysowanie i wycieranie,

być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6.
Kontrola jakości robót
29

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST zał. 1-1.
6.1.
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoży pod malowanie w zależności od ich 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 podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu
i wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:

murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem
budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie
spoin, naprawy i uzupełnieniu, czystość powierzchni, wilgotność muru;

podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym,
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,

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

podłoży z drewna — wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość
powierzchni, wykonane, naprawy i uzupełnienia,

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

elementów metalowych — czystości powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi
w normie PN-B-10020:1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B10100:1970. Wvgląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około
1m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy
ocenić przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą
suszarkowo - wagową.
Wyniki kontroli podłoży powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w pkt.2.1. i 2.2.
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,
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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 niektórych farb strukturalnych),
•
kożuch,
•
ślady pleśni,
•
trwały, nie dający się wymieszać osad,
•
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
•
obce wtrącenia,
•
zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni.
6.2.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych
robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.3.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich,
w szczególności w zakresie:

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami,
które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości przygotowania podłoży,

jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania,
nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie
niższej niż +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

sprawdzenie odporności na wycieranie,

sprawdzenie przyczepności powłoki,
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sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda 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 na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do
powłok; powłokę należy uznać z 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 5mm, 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 należ)! uznać za odporną na zmywanie,
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powloką będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie
protokołu z kontroli i badań.
7.
Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w OST zał. 1-1.
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, wg
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc
nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.
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Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Tablica 2.
Lp.
a
01
02
03
04

Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej
powierzchni ściany lub sufitu
b
do 10%
do 20%
do 40%
ponad 40%

Współczynnik
c
1,10
1,20
1,40
2,00

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł
z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych
powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych
wyników współczynniki z tablicy 3.

Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Tablica 3.
Lp.
Nazwa elementu
Współczynnik
a
b
c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami
(łącznie z ćwierćwałkami)
01
bez szczeblin
1,30
02
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05m2
2,30
03
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 10m2
J, 90
2
04
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20m
1,70
05
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20m2
1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami
06
bez szczeblin
1,90
O7
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,0 5m
4,00
08
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,1 Om2
3,20
09
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20m
2,75
W
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20m
2,30
Drzwi : ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) i skrzydłami
11
pełnymi lub zjedna szybą o powierzchni do 0,2m2
2,10
12
pełnymi z obramowaniem gladkim
2,50
13
pełnymi z obramowaniem profilowanym
3,00
14
szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni
2,50
do 0, Im każdej szyby
15
szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni
2,10
ponad 0, Inf każdej szyby
16
całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30cm
1,70
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów
ażurowych (siatek, krat, balustrad lid.) oblicza się w metrach kwadratowych wg
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jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu
S-130 i T-l, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego
prostokąta).
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30cm obmierza się w metrach długości.
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.
8.
Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w OST zał. 1-1.
8.1.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży mmi być dokonany przed
rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.1.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży
pod malowanie, określonymi w pkt.5.2.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały -wynik pozytywny można uznać podłoża
za wykonane prawidłowo. tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić
na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
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).
8.2.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych, wg 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.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3.
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.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót.

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robót,

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót.

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

protokoły odbioru podłoży,

protokoły odbiorów częściowych,

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3. niniejszej SST,
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozvtywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie
powinna być przejęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:

jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć
niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt.5.4. i przedstawić ją
ponownie do odbioru,

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i
wytrzymałości powłoki malarskiej.
zamawiający może
wyrazić zgodę na
dokonanie
odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca jest
zobowiązany do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

ocenę wyników badań,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich
z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia
końcowego pomiędzy a wykonawcą.
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8.4.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych wpkt.8.3. „ Odbiór
ostateczny (końcowy) ".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających
z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
9.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST zał. 1-1.
9.1.
Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące
roboty malarskie uwzględniają:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5m, od poziomu podłogi lub terenu,

zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

przygotowanie podłoży,

próby kolorów,

demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót
elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich, np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót,

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie
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niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5m od
poziomu podłogi lub terenu.
10.
Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-J0020:J968
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10102:1991
Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN-1SO2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81801:1997
Lakiery nitrocelulozowe
PN-C-81802:2002
Lakiery wodnorozcieńczalne stosowane wenątrz
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkilowe
PN'-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(tom I część 4 Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki
techniczne
wykonania
i odbioru robót budowlanomontażowych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie
zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r.
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