
Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zadanie III -Prace remontowe 

Planowany zakres prac remontowych: 

1. Malowanie pok. nr 204 (Lubelska 7, 24-100 Puławy): 
A. Wyniesienie mebli z pomieszczenia. 
B. Zabezpieczanie mebli, sprzętów i podłóg. 
C. Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym. 
D. Wykonanie napraw uszkodzonego podłoża. 
E. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez zaprawienie ubytków, dziur, rys 
i wygładzenie nierówności tynku. 
F. Pomalowanie dwukrotne farbami ścian, stosując przerwy technologiczne pomiędzy nanoszonymi 
warstwami zgodnie z zaleceniami producenta. 

k H. Wykonanie innych niezbędnych prac związanych z realizacją przedmiotowego Zadania. 

2. Malowanie pok. 211, 212, 213 (Partyzantów 6A, 2 4 - 100 Puławy): 
A. Wyniesienie mebli z pomieszczenia. 
B. Zabezpieczanie mebli, sprzętów i podłóg. 
C. Zeskrobanie łuszczących się fragmentów powłok malarskich do stałego podłoża. 
D. Zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym. 
E. Wykonanie napraw uszkodzonego podłoża. 
F. Przygotowanie powierzchni ścian do malowania poprzez zaprawienie ubytków, dziur, rys i 
wygładzenie nierówności tynku. 
G. Pomalowanie dwukrotne farbami ścian, stosując przerwy technologiczne pomiędzy 
nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami producenta. 
I. Wykonanie innych niezbędnych prac związanych z realizacją przedmiotowego Zadania. 

3. Montaż listwy na kabel internetowy w posadzce na korytarzu (Lubelska 7, 24 -100 Puławy): 
A. Wykonanie otworów w posadzce/przyklejenie dolnej części listwy 
B. Montaż końcowy listwy 

4. Odnowienie ławek (przed budynkiem na Lubelskiej 7, 24 -100 Puławy): 
A. Oczyszczenie ławek ze wszelkich zanieczyszczeń, pozostałości farb, lakierów itp. 
B. Umycie, odłuszczenie i wysuszenie ławki (drewno). 
C. Zabezpieczenie drewna ławki preparatem gruntującym i impregnatem do drewna. 
D. Położenie nowej warstwy lakierobejcy lub farby. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY MALARSKIE 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania w ramach robót w związku z inwestycją pod nazwą: 

Prace remontowe 

a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź zwałków 

(wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze poniżej 5oC); 

b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której ma być 

położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (z 

wyprzedzeniem co najmniej 24h.) 

c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5oC (z zastrzeżeniem, aby 

w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej OoC i nie wyżej niż 22oC - z tym, że do 

nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 -18oC, 

d) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów 

wentylacyjnych jest niedopuszczalne; 

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 

ściśle przestrzegać przepisów BHP. 

f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie, na krzyż -wielokierunkowo, druga warstwę należy 

nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych 

warunkach ppkt. c) 

g) Powłok akrylowych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących ' 
J**Pf<TQR NADZORU się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych; ROBO' BUOOV\ŁANYĆ^ 

h) Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i ubrań Upr. buc ^ | ^ ^ r o K / i 

roboczych - nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych bądź w ich 

pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok. 


