
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa zadania:  Malowanie pomieszczeń w ZSCKR 
 
Zamawiający:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie Kolonii, 22-105 Okszów ul. Szkolna 2 
 
Adres:  ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 
 
 
Przedmiot i zakres robot: 
 
Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego 
Słownika Zamówień Publicznych CPV: 
Główny kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 

Dodatkowe kody CPV: 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45442180-2 Powtórne malowanie 
   
 
Nazwa* i numer STWiORB:  Malowanie pomieszczeń w ZSCKR – budynek szkoły 
         Nr STWiORB – 8/RB/ZS/2022 
 

Data opracowania: czerwiec 2022 r. 

Opracował: inż. Andrzej Grabczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nazwa uszczegóławiająca zakres zadań wykonywanych w ramach inwestycji 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-7144


 
 

 

I. POWŁOKI MALARSKIE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem wykonania robót 

malarskich w korytarzach szkolnych. 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok 

malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany 

- malowanie tynków, 

- malowanie powierzchni metalowych (rury, elementy stalowe – wsporniki pod parapety) 

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. Materiały 

 Farba lateksowa do malowania tynków wewnętrznych ścian odporna na szorowanie zmywanie kolor 

jasny pastelowy do uzgodnienia z użytkownikiem .1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

1.1. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 2.5.3. Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogólnego 



stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, 

pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: - odporny na wilgoć 

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 

- duża siła krycia 

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 

- odporna na zmywanie 

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 

pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

2.5.5. Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 

właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 

odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 

zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 

klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 

farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 

szorowanie na mokro. 

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 

następującymi parametrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

- nie żółknie, 

- wysoka siła krycia, 

- dobra przyczepność do podłoża, 

- nie kapiąca. 

2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

   dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną    rozcieńczoną wodą 

   w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 2.6.3. Mydło szare, stosowane do 

gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

2.7. Folia malarska 
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 

można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione 

powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku 

(zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub 

szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 

Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj 

dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac 

malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, 



wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby 

rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się 

pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj 

po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj 

wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do 

osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Przed przystąpieniem do malowania farba 

powinna być dokładnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie 

powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 

malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

   sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 

tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni.  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie   

farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 



- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi,    

miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

6.1. Powierzchnia do malowania Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do  

malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

6.2. Malowanie ścian i sufitów 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy 

się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany 

są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów. 

7.5. Malowanie nadproży  
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 

potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się 

powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają 

ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory 

ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 



szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej, jakości wykonania. 8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 

polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 

ścian i sufitów, - usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

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

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 


