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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI 
 
 
SST Nazwa specyfikacji technicznych. Strona 

 Wymagania ogólne. 3 
1 Roboty malarskie. 16 
2 Stolarka drewniana. 28 
3 Roboty kamieniarskie. 33 
4 Profile ciągnione i naprawa sztukaterii. 37 
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Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń CPV: 
 
a/ grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę.    

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej.. 

 
b/ klasa robót:  45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty           

                                             ziemne. 
                        45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane. 

 
   

c/ kategoria robót:  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
                               45422000-1 Roboty ciesielskie. 
                 45431000-7 Kładzenie płytek  
                   45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
                   45441000-0 Roboty szklarskie  
                 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 
             45451000-3 Dekorowanie        
                 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
                 45454000-7 Roboty restrukturyzacyjne.     
          
       45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.    
                            
                               45223000-6 Konstrukcje. 
                               45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
       45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niŜ dachowe.   
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bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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 1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.5. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieŜącej konserwacji. 

1.4.7. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.8. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.10. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
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na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - 
takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.13. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.15. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.18. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.19. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.21. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.33. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
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docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk  i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) moŜl iwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą lub 
kontraktem oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 
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4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98 /99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 
jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
[2] Ksi ąŜka obmiarów  
W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie ksiąŜki obmiarów nie jest konieczne. 
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie prowadzi się obmiarowania.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ( o ile umowa nie stanowi 
inaczej ) wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych, 

4. recepty i ustalenia technologiczne, 

5. dzienniki budowy (oryginały), 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST , 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi I gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót netto będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie 
tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(b) opłaty/dzierŜawy terenu, 

(c) przygotowanie terenu, 

(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 

(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporz ądzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
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zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie naraŜonych 
na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów 

budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 

Podło Ŝe malarskie  - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na 
podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba  - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia  - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment  - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 

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

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w 
spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 
itp.). 

Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą - zawiesina pigmentów i obciąŜników w 
spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 

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

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest  uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe 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 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe 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 uŜycia podany na opakowaniu. 

2.2.. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektu budowlanego 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu moŜna stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektu budowlanego  

Do malowania elewacji obiektu moŜna stosować: 
• farby silikatowa na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem dyspersji polimerowej winna 
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odpowiadać normie PN 91-B 10102 Farby do elewacji budynków, przy czym: 
- współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej winien mniejszy niŜ 0,5 kg/m2, 
- opór dyfuzyjny względny Sd winien być mniejszy niŜ 0,2 m. 

 

Do malowania pozostałych powierzchni na zewnątrz obiektu moŜna stosować zgodnie z projektem: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ·ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91 /B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy 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 moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"   Kod  
CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- 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 spręŜarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  Kod C PV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 
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uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na 
paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

5.2.. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie 

5.3.1. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) 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 naleŜy naprawić odpowiednią 
zaprawą zgodnie z projektem. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło Ŝy mineralnych przeznaczonych do 
malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 

podłoŜa, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.3. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna 
być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
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spadek temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie 

przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo 
pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niŜ 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., 
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 
być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemuigację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb 
na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza 
się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
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a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoŜa. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych  

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie 

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 
terminach: 
• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać 
czystej szmatki. 

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
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- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu 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 podłoŜy i nakładania 
powłok malarskich. 

6.8. 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 podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za 
odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
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prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) 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 naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania o gólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy obmiar robót nie będzie prowadzony. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 
5.3. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

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 
przedłoŜonych 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 przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

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

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe 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 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu 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 w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
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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: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

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 przestawnych umoŜliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoŜy, 

- próby kolorów, 

- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ 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 niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

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

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-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 



STWiOR   Klatka schodowa  Strona 27 z 78       

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

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

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-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

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

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

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej drewnianej. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie oraz montaŜ stolarki drzwiowej.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Wbudowa ć naleŜy stolark ę kompletnie wyko ńczona wraz z okuciami i powłokami malarskimi 

2.3. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta lub dębowa zgodnie z projektem 
oraz półprefabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ 
podano poniŜej. 
 

RóŜnice wymiarów w mm okien drzwi. 
 
wymiary zewn, ościeŜnicy do 1 m       5 5 
powyŜej 1 m          5 5 
róŜnica długości przeciwległych elementów  do 1m    1 1 
ościeŜnicy mierzona w świetle   powyŜej 1m   2 2 
skrzydło we wrębie     szerokość do 1m  1   
       powyŜej 1m   2 
       wysokość powyŜej 1m 2 
róŜnica długość przekątnych do 1 m      2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m     3 3 
     powyŜej 2 m     3 3 
przekroje szerokości do 50 mm       1 
   powyŜej 50mm      2 
elementów grubości do 40 mm       - 1 
   powyŜej 40 mm      - 2 
grubość skrzydła         - 1 
 
2.4. Okucia budowlane 
 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
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zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe określone w projekcie. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w 
okucia, na które została ustanowiona norma.  Okucia nietypowe, zgodnie z projektem. 
 
2.5. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Doboru środków 
impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna. Nie mogą 
one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć świadectwo dopuszczenia do 
stosowania. 

2.6. Szkło  
Do szklenia uŜyć szkło zgodnie z projektem.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ania 
ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.I. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2. Przygotowanie o ścieŜy 
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa , naleŜy je naprawić. 

5.2.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 

 

wymiary zewnętrzne /cm/  Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość Szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadproŜu i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150+/-200 6 po 2 po 2 

Do 150 

powyŜej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 nie mocuje się  po 3 

150+/-200 8 po 1 po 3 

PowyŜej 150 

powyŜej 200 10 po 2 po 3 
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5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.  
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić 
w ościeŜach.  

Uszczelnienie ościeŜy wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym.  Szczelinę przykryć listwą.  

Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w poziomie i pionie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 

RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2m,    

- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2m. 

Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu.  

Osadzone okno po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić 
w ościeŜach.  

Uszczelnienie ościeŜy wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym.  

Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w poziomie i pionie. 

Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu.  

Osadzone drzwi po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów 

okna drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1 

  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 6.   

6.2. Badania w czasie odbioru robót  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Jednostką obmiarowa jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeŜnic. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  

8.2. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

8.3. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść m2 stolarki według ceny jednostkowej, która obejmu je:  
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

  

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000. 
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SST.3 – ROBOTY KAMIENIARSKIE.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin kamiennych. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Wykonanie okładzin kamiennych ścian, schodów i posadzek. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem profili ciągnionych i 

naprawą sztukaterii 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 moŜe 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. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2.    Do wykonywania okładzin posadzek stosuje się płytki granitu Kashmir Gold zgodnie z projektem. 
Do okładzin schodów stosuje się granit Kashmir Gold zgodnie z projektem. Wykończenie stopnic i 
podstopnic zgodnie z projektem. Okładziny ścian z trawertynu Clasico – poler – szpachla zgodnie z 
projektem.   
 
2.3. Do montaŜu okładzin stosuje się zaprawę cementową wykonaną na białym cemencie lub gotowe 
zaprawy klejowe przeznaczone do montaŜu elementów kamiennych.  
   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ania 
ogólne" pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.I. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2. Warunki wykonywania okładzin posadzek.  
Posadzka z kamienia winna być układana na suchą zaprawę cementową przy wolnej przestrzeni pod 
posadzką o grubości minimum 2cm.  W przypadku układania posadzek na zaprawie klejowej jej 
maksymalna grubość winna wynosić 10 mm. Wzór układania kamienia do uzgodnienia z inwestorem. 
Przestrzeń pod płytkami powinna być całkowicie wypełniona zaprawą. Spoinowanie wykonać gotową 
zaprawą do spoinowania lub zaprawą cementową z piaskiem w stosunku 1:3 / objętościowo/. Spoina 
winna mieć szerokość 2-3 mm.  

 
5.3. Warunki wykonywania okładzin schodów. 
 
Okładzina schodów z kamienia winna być układana na suchą zaprawę cementową przy wolnej 
przestrzeni pod posadzką o grubości minimum 2cm.  W przypadku układania posadzek na zaprawie 
klejowej jej maksymalna grubość winna wynosić 10 mm. Przestrzeń pod płytkami powinna być całkowicie 
wypełniona zaprawą.   
 
5.3. Warunki wykonywania okładzin ścian. 
 
Okładzina ścian z kamienia winna być układana na zaprawie klejowej. Jej maksymalna grubość winna 
wynosić 10 mm. Przestrzeń pod płytkami powinna być całkowicie wypełniona zaprawą. Dodatkowo 
elementy kamienne mocować do ścian nierdzewnymi kotwami w ilości minimum 2 szt. na jedną płytę.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt6. 

6.2. Badania podczas prac  
Inspektor nadzoru moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 

uŜywanie odpowiednich materiałów, prostolinijność, płaszczyznę  i dokładność wykonania zgodnie PN-
72/B-06190.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Jednostką obmiaru posadzek kamiennych i okładzin jest m2, natomiast okładzin stopni mb. 
 

7.3. Ilość okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny okładzina nie powinna być odebrana. W 
takim przypadku naleŜy elementy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 

m,  
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa,  
- montaŜ okładzin,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane. 
BN-86/6747-10 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne. 
BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni 

schodowych – stopnie i podstopnice. 
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 SST.4 - PROFILE CIĄGNIONE I NAPRAWA  
SZTUKATERII.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania i naprawy profili ciągnionych i naprawy sztukaterii. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Wykonanie elementów ciągnione na elewacjach, których ukształtowanie oraz  wyrównywanie i 
wygładzenie powierzchni następuje za pomocą odpowiedniego wzornika zwanego szablonem, 
przesuwanego po zamocowanych prowadnicach toru. 
Naprawa sztukaterii na elewacjach polegająca na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i wykonaniu 
podcyzelowania elementów. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem profili ciągnionych i 

naprawą sztukaterii 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 moŜe 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. 

Elementy ciągnione – wykonywanie wypraw lub modeli, których ukształtowanie oraz  wyrównywanie i 
wygładzenie powierzchni następuje za pomocą odpowiedniego wzornika zwanego szablonem, 
przesuwanego po zamocowanych prowadnicach toru. 

Sztukaterie – formy zdobnicze wykonywane z zapraw budowlanych 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2.    Profile ciągnione zewnętrzne wykonuje się z zaprawy cementowo-wapiennej lub szlachetnej 
zaprawy mineralnej przeznaczonej do wykonywania profili ciągnionych zgodnie z instrukcją producenta. 
Do naprawy sztukaterii stosuje się zaprawy cementowo-wapienne lub szlachetne zaprawy mineralne 
przeznaczone do naprawy sztukaterii zgodnie z instrukcją producenta. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ania 
ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.I. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2. Warunki wykonywania listew ci ągnionych.  
W celu wykonania listwy ciągnionej na naleŜy wykonać następujące prace oraz zachować następujące 
zasady wykonania prac: 

• zdemontować fragment istniejącej na ścianie listwy, 
• na podstawie wzoru wykonać szablon /wzornik/, 
• wykonać tor po którym przesuwa się wzornik, składający się z dwóch prowadnic z drewna; 

połoŜenie toru na ścianie powinno być wyznaczone bardzo dokładnie, 
• bezpośrednio przed stosowaniem cały wzornik zabezpiecza się przed przyczepnością do 

zaprawy, np. smarem stearynowo-naftowym tzw. smarówką sztukatorską, 
• wzornik naleŜy przesuwać po torze, przy jednoczesnym wywieraniu docisku w kierunku 

prostopadłym do ściany, płoza wzornika opiera się na dolnej prowadnicy toru, 
• elementy profilowane mogą być wykonywane w samym tynku jeŜeli jego grubość w Ŝadnym 

miejscu profilu nie przekroczy 4 cm, 
• elementy profilowane o wyskoku większym niŜ 4 cm od powierzchni podłoŜa powinny mieć rdzeń 

wymurowany lub sztuczny, np. w postaci konstrukcji składającej się z prętów stalowych 
wzdłuŜnych i profilowanych poprzecznych wsporników konstrukcyjnych oraz rozpiętej na 
powstałym szkielecie siatki Rabitza, 

• cały profil powinien być obciągnięty jednym zarobem zaprawy, 
• warstwę podkładową wykonuje się przez równomierny narzut zaprawy na powierzchnię np. 

gzymsu i przeciągniecie wzornika ruchem zaganiającym. Czynność tę powtarza się kilkakrotnie 
dopóki nie osiągnie się czystego profilu. Po stęŜeniu zaprawy powierzchnię podkładu naleŜy 
porysować , aby stworzyć lepsze warunki przyczepności wierzchniej warstwy tynku 

• po stwardnieniu zaprawy na warstwie podkładowej wykonuje się narzut gładzi lub zaprawy 
szlachetnej, wzornikiem zaopatrzonym w wykrój wierzchniej warstwy tynku, przeciąga się 
początkowo ruchem zgarniającym, a w końcu- ruchem ścinającym. 

 
5.3. Warunki wykonywania naprawy sztukaterii. 
 
W celu wykonania naprawy sztukaterii naleŜy: 

• usunąć stare powłoki malarskie ze sztukaterii skalpelem lub szpachelkami rzeźbiarskimi, 
• ustalić z jakiego materiału i jaką metodą sztukaterie wykonano, 
• ubytki naleŜy uzupełnić narzutem z ręki wykonanym z zaprawy po nasyceniu starego elementu 

wodą, kształt elementu uzyskuje się przez przeciąganie wzornika, 
• mniejsze uszkodzenia wypełnia się metodą narzutu z ręki, 
• naleŜy wykonać podcyzelowanie sztukaterii w celu uwypuklenia konturów zarzeźbienia 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt6. 

6.2. Badania podczas  
Inspektor nadzoru moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 

uŜywanie odpowiednich materiałów, prostolinijność i dokładność wykonania gierowania profili 
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ciągnionych. W zakresie naprawy sztukaterii moŜe być sprawdzana dokładność oczyszczenia, 
uzupełniania oraz podcyzelowywania.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Jednostką obmiaru profili ciągnionych jest mb, natomiast sztukaterii mb i sztuka. 
Przy profilach ciągnionych do nakładów robocizny dolicza się 0,5m za jeden gierunek / naroŜnik/ i 0,25m 
za jedno dobicie. 

7.3. Ilość okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, profile lub sztukateria nie powinna być 
odebrana. W takim przypadku naleŜy elementy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 

m,  
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa,  
- wykonanie szablonów do profili ciągnionych,  
- wykonanie profili ciągnionych i naprawę sztukaterii, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konserwacji stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.6. Wbudowa ć naleŜy stolark ę kompletnie wyko ńczona wraz z okuciami i powłokami malarskimi 

2.7. Drewno 
Do produkcji i naprawy stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta lub dębowa zgodnie z 
projektem oraz półprefabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ 
podano poniŜej. 

RóŜnice wymiarów w mm okien drzwi. 
 
wymiary zewn, ościeŜnicy do 1 m       5 5 
powyŜej 1 m          5 5 
róŜnica długości przeciwległych elementów  do 1m    1 1 
ościeŜnicy mierzona w świetle   powyŜej 1m   2 2 
skrzydło we wrębie     szerokość do 1m  1   
       powyŜej 1m   2 
       wysokość powyŜej 1m 2 
róŜnica długość przekątnych do 1 m      2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m     3 3 
     powyŜej 2 m     3 3 
przekroje szerokości do 50 mm       1 
   powyŜej 50mm      2 
elementów grubości do 40 mm       - 1 
   powyŜej 40 mm      - 2 
grubość skrzydła         - 1 
 
2.8. Okucia budowlane 
 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe określone w projekcie. 
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Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w 
okucia, na które została ustanowiona norma.  Okucia nietypowe, zgodnie z projektem. 
 
2.9. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Doboru środków 
impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna. Nie mogą 
one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć świadectwo dopuszczenia do 
stosowania. 

2.6. Szkło  
Do szklenia uŜyć szkło określone w projekcie.   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ania 
ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.I. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2. Zakres robót: 
5.2.1. DemontaŜ skrzydła i w koniecznych przypadkach futryny. 
5.2.2. Usunięcie wtórnych przemalowań za pomocą nagrzewnicy powietrznej. 
5.2.3. Sprawdzenie stanu zachowania połączeń poszczególnych ramiaków skrzydeł. 
5.2.4. W niezbędnych wypadkach demontaŜ skrzydła lub ościeŜnicy na elementy. 
5.2.5. Oczyszczenie złączy elementów skrzydła ze starego kleju po demontaŜu. 
5.2.6. Wykonanie niezbędnych rekonstrukcji z dokładnym powtórzeniem przekroju i grubości elementów 

oraz profili frezu (głównie będą to zniszczone okapniki, niekiedy ościeŜnice, ramiaki, szprosy a w 
szczególnych wypadkach całe skrzydła). 

5.2.7. Flekowanie niewielkich ubytków elementów ramiaków i ościeŜnic. 
5.2.8. ZłoŜenie rozebranych skrzydeł i ościeŜnic w całość. 
5.2.9. Usunięcie resztek farby i zetlałego drewna przez szlifowanie. 
5.2.10. Dezynfekcja całości drewna przez napuszczenie środkami grzybo- i owadobójczymi. 
5.2.11. Impregnacja całości stolarki przez nasączenie pokostem na gorąco. 
5.2.12. PołoŜenie podkładu na zaimpregnowaną powierzchnię. 
5.2.13. Szpachlowanie o doczyszczanie,  przygotowanie powierzchni drewna pod malowanie. 
5.2.14. Wymiana lub uzupełnienie szkła – szklenie za pomocą kitu miniowego. 
5.2.15. NałoŜenie konserwatorskich warstw lakierniczych – dwukrotnie malowanie na uzgodniony z 

konserwatorem kolor – przyjęto: kolor biały - kość słoniowa. 
5.2.16. Rekonstrukcja i konserwacja okuć, zamków i pochwytów mosięŜnych. 
5.2.17. Osadzenie ewentualnie zdemontowanych futryn lub ich fragmentów; 
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5.2.18. MontaŜ skrzydeł w futrynie; 
5.2.19. Regulacja połoŜenia skrzydeł; 
5.2.20. ZałoŜenie niezbędnych elementów uszczelniających – w rekonstruowanych i konserwowanych  

skrzydłach okiennych, zamontować naleŜy silikonowe uszczelki, których grubość i rodzaj ustalić 
naleŜy po spasowaniu naprawionych okien.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 6.   

6.2. Badania w czasie odbioru robót  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których uŜytych do wykonania stolarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania renowacji, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Jednostką obmiarową jest m2 stolarki liczony w świetle ościeŜy wewnętrznych. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  

8.2. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

8.3. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść m2 stolarki według ceny jednostkowej, która obejmu je:  
- renowację stolarki, 
- ewentualne wykucie i osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem 

listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

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

- PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST 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 moŜe 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. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny o dpowiada ć wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom tech nicznym.  

2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Piasek  
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować 
cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw,  
- agregatu tynkarskiego,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ania 
ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

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

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

- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.I. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice 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 naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych 
w okresie obniŜonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3. 2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

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

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się sk ładać  z obrzutk i, narzutu i gładzi. Narzut  
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70 /B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoŜa,  
- grubości tynku,  
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa 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. 

Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.7.3. Ilość 
tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.    
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podło Ŝa naleŜy przeprowadzi ć bezpo średnio przed przyst ąpieniem do robót 
tynkowych. Je Ŝeli odbiór podło Ŝa odbywa si ę po dłu Ŝszym czasie od jego wykonania, nale Ŝy 
podło Ŝe oczyścić i umy ć wod ą. 

8.3. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 

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

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 

m,  
- przygotowanie podłoŜa,  
- 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,  



STWiOR   Klatka schodowa  Strona 51 z 78       

- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (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 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST   

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych 
tynków szlachetnych na podkładach z tynków zwykłych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny podkładów, wymagań dotyczących wykonania tynków szlachetnych oraz ich 
odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania podkładów z tynków zwykłych, tynków 
zwykłych, pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, specjalnych (np. 
akustycznych, przeciwpoŜarowych), renowacyjnych, stiu-ków, sgrafitto i suchych tynków. 

Wymagania dla podkładów z tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie.  
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podło Ŝe - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Podkład  - warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu budowlanego. 

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 

Sucha mieszanka tynkarska  - mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Pigment  - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 

Tynk szlachetny  - powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszona ręcznie 
lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i stanowiąca ostateczne 
wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana. 

Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej 
powierzchni (fakturę) rozróŜnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych: 

a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane, 

b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gładzone, 

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wśród których w zaleŜności od uŜytych narzędzi 
rozróŜnia się odmiany: nakuwane, młotkowane, szlifowane. 

Ze wzglądu na wielkości ziarn kruszywa uŜytego do zaprawy szlachetnej rozróŜnia się następujące 
struktury tynku szlachetnego: 

a) bardzo drobnoziarnista — uzyskana przy uŜyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gładzone 
i kamieniarskie), 

b) drobnoziarnista - uzyskana przy uŜyciu kruszywa frakcji 1,25 ÷ 2,5 mm (tynki gładzone, 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 

c) średnioziarnista - uzyskana przy uŜyciu kruszywa frakcji 2,5 ÷ 5 mm lub grupy frakcji 1,25 ÷ 5 mm 
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 

d) gruboziarnista - uzyskana przy uŜyciu kruszywa frakcji 5 ÷ 10 mm lub grupy frakcji 2,5 ÷10 mm (tynki 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 

W tynkach nakrapianych nie rozróŜnia się struktury. 

Okres przydatno ści mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
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opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

Tynki szlachetne naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 
  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt2 

Materiały stosowane do wykonania robót tynków szlachetnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe 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 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe 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", 

- okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Tynki szlachetne wykonuje się z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie wodą gotowych 
suchych mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie przez zmieszanie odpowiednio 
dobranych składników. Zaprawy przygotowane na budowie powinny odpowiadać tym samym 
wymaganiom co zaprawy uzyskane z suchych mieszanek. 

Wszystkie materiały do wykonania tynków szlachetnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B-10100, powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zaleŜności od rodzaju tynku szlachetnego powinny one 
dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) zaprawy do podkładu pod tynki nakrapiane - cementowo-wapienne, marek nie niŜszych niŜ M2, 

b) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone — cementowo-wapienne, mareknie niŜszych 
niŜ M2 lub cementowe marek nie niŜszych niŜ M4, 

c) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane — cementowo-wapienne lub cementowe, marek nie 
niŜszych niŜ M7, 

d) zaprawy do podkładu pod tynki kamieniarskie — cementowe, marek nie niŜszych niŜ M12. 

Na podłoŜach betonowych (z wyjątkiem betonów jamistych) naleŜy na dolną warstwę podkładu (do 
obrzutki) stosować zaprawy o minimalnych markach: 

• dla podkładu pod tynki nakrapiane - M4, 

• dla podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone - M7, 

• dla podkładu pod tynki zmywane i kamieniarskie - M12. 

2.2.2. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla kaŜdego rodzaju tynku powinna być 
dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy. 

2.2.3. Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie. 

2.2.3.1. Materiały wiąŜące 

Cement - do tynków szlachetnych naleŜy stosować cement portlandzki CEM I 32,5 odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z jednej wytwórni i z tego samego okresu 
produkcji. Zaleca się stosować cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu 
portlandzkiego białego klasy 32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. 
Cement portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B-30010/A1:1996, 
PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002. 

Wapno  - Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto wapienne) 
przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro powinno tworzyć jednolitą masę 
jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do 
zaprawy szlachetnej powinno być dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a 
przez 3 miesiące przy gaszeniu mechanicznym. 

Mleko wapienne powinno mieć jednakową konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do 
przygotowania zaprawy na podkład, jak i na warstwy wierzchnie. 

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003. 

2.2.3.2. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek do tynków 
nakrapianych - wymaganiom określonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004. 

2.2.3.3. Dodatki  

Dodatki rozja śniaj ące - do rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie szarej moŜe być 
zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew przy kruszeniu białych lub bardzo 
jasnych, zwartych i czystych skał, np. marmurów, wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada 
miałkości cementu i która nie zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani 
zanieczyszczeń organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu klasy 
32,5. 

Dodatki barwi ące — jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się pigmenty nieorganiczne 
lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe pigmenty 
organiczne mogą być stosowane wyłącznie do tynków wewnętrznych. Pigmenty powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, a ponadto powinny: 

a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06), 
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b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05), 

c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-15:1999). 

Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być uŜyte mączki kamienne 
ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.) lub mączki uzyskane ze zmielenia 
gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp. materiałów odpadowych. Wymagania - oprócz 
barwy - jak dla dodatków rozjaśniających. 

Dodatki dekoracyjne - jako dodatki dekoracyjne, zwiększające efekt plastyczny powierzchni tynku 
szlachetnego, mogą być zastosowane np. szkło mielone albo mika (łyszczyk) lub masa perłowa ze 
skorup mięczaków słodkowodnych (skójki, szczeŜui), rozdrobnione do wielkości blaszek: 

a) do tynków bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych - do 2 mm, 

b) do tynków średnioziarnistych - do 4 mm, 

c) do tynków gruboziarnistych - do 6 mm. 

Ilość dodatków dekoracyjnych nie powinna przekraczać 3% masy suchej mieszanki. 

Inne dodatki - dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna mogą przewidywać 
zastosowanie dodatków o specjalnym przeznaczeniu, jak np. opóźniaczy lub przyspieszaczy czasu 
wiązania, plastyfikatorów, dodatków zwiększających szczelność, ciepło lub dźwiękochłonność tynków, 
itp. Rodzaj dodatków oraz ich ilość powinna określać szczegółowa receptura. 

2.2.3.4. Woda uŜyta do wykonania tynków szlachetnych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 1008:2004. 

2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warstwę zewnętrzną tynku powinna wynosić: M2 lub M4 - dla 
tynków nakrapianych, cyklinowanych i gładzonych, M4 lub M7 - dla tynków zmywanych, M7 lub M12 - 
dla tynków kamieniarskich. 

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkow ych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych  

Roboty tynkowe moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich 
lub mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych naleŜy stosować: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 

- betoniarki wolnospadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę, 

- tynkarskie pistolety natryskowe, 

- zacieraczki do tynków. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CP V 
45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umoŜliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. 

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

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonania tynków szlachetnych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady z tynku zwykłego, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, jeśli nie naleŜą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 

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

- Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
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wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoŜa tynku jest nie niŜsza 
niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. W niektórych 
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moŜe stać 
się zachowanie wyŜszych temperatur minimalnych. 

- Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej 
naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość gwałtownego obniŜenia temperatury tynkowanego elementu w 
warunkach zimowych. 

- Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki szlchetne 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

- Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków szlachetnych barwionych nie moŜe 
przekraczać 80%. 

- Przy wykonywaniu powłoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podkładowego naleŜy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i 
lokalnej wentylacji, nie krótszy niŜ 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie 
stanowią inaczej. 

5.3. Wymagania dotycz ące podkładów pod tynki szlachetne 

Podkłady z tynków zwykłych pod tynki szlachetne powinny być wykonane z zapraw podanych w pkt. 
2.2.1. niniejszej specyfikacji technicznej. 

W zaleŜności od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkłady powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 

a) tynk nakrapiany — podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o 
dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100, 

b) tynk zmywany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności 
wykonania jak dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100, 

c) tynk cyklinowany, gładzony, kamieniarski - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowe go 
drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100. 

5.4. Wykonanie tynków szlachetnych 

Fakturę powłoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania lub 
dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź odmiany tynku: 

a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzująca się równomiernie rozrzuconymi 
wgłębieniami i wypukłościami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy ręczne (szczotką, 
miotełką, kielnią) lub mechaniczne (aparatem natryskowym), 

b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odsłonięcie ziarn kruszywa (Ŝwiru lub grysu) za 
pomocą dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem, 

c) tynki cyklinowane — faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeŜego tynku deską nabitą 
gwoździami albo cykliną zębatą lub rowkującą, 

d) tynki gładzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeŜego tynku twardą packą i 
usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla, 

e) tynki kamieniarskie - naśladują swym wyglądem i zastępują okładziny z kamienia naturalnego, 
obrabiane są narzędziami kamieniarskimi po całkowitym stwardnieniu tynku. 

Wśród tynków kamieniarskich, w zaleŜności od uŜytych narzędzi do obróbki po wierzchni, rozróŜnia 
się następujące odmiany: 

- nakuwane czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za pomocą 
grotów, gradzin lub dłut uderzanych podbijakami, 

- młotkowane czyli uzyskiwane za pomocą bezpośrednich uderzeń młotami groszkownikami (faktury 
groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prąŜkowane), 

- szlifowane czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami. 

Przy wykonywaniu tynków szlachetnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy 
szlachetnej a takŜe warunków nakładania zaprawy oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność załoŜonej w dokumentacji projektowej i 
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szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 
tynkarskiej, 

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

- nic dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
naroŜnikowymi, 

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

- w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed  przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone - naleŜy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

- przed całkowitym stwardnieniem tynku naleŜy dokonać jego przecięcia, aŜ do podłoŜa, w miejscach 
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu 
powstałych w wyniku przecięcia szczelin naleŜy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

- świeŜe tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

- tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

5.5. Wymagania dotycz ące tynków szlachetnych 

5.5.1. Grubość tynku. Orientacyjną grubość tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w zaleŜności od 
rodzaju tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury podano w tablicy 1. Ostateczną grubość tynku 
dostosowaną do wybranej mieszanki tynkarskiej określa dokumentacja projektowa i szczegółowa 
specyfikacja techniczna. 

Tablica 1 

 

Tynki 
Orientacyjna grubość 

tynku w mm 
szczotką 3÷5 natrysk bardzo drobny 

lub drobny 
 
 

aparatem natryskowym 
lub miotełką 

4÷6 

natrysk średni Miotełką 3÷8 

Nakrapiane 
 
 
 
 natrysk gruby Kielnią 7÷12 

Drobnoziarniste 8÷12 
Średnioziarniste 12÷16 

Zmywane 
 
 
 

Gruboziarniste 16÷20 
- Drobnoziarniste 5÷7 
- Średnioziarniste 7÷10 

Cyklinowane 
 
 
 

Gruboziarniste 10÷20 
- Gładzone bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste 4÷6 
- bardzo drobnoziarniste 5÷8 
- Drobnoziarniste 6÷10 

Średnioziarniste 8÷12 

Kamieniarskie 
 
 
 
 

Gruboziarniste 10÷15 

Podane w tablicy grubości dotyczą tynków (warstwy zaprawy szlachetnej) po ostatecznej obróbce 
powierzchni. 

5.5.2. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków. Powierzchnie tynków powinny być tak 
wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome albo teŜ tworzyły powierzchnie 
krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne między tymi płaszczyznami powinny być kątami prostymi 
lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
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Dopuszczalne odchylenia od powyŜszych wymagań nie powinny przekraczać wielkości określonych 
dla tynków kategorii III wg PN-70/B-10100, z wyjątkiem tynków kamieniarskich szlifowanych, dla których 
prawidłowość powierzchni i krawędzi naleŜy przyjmować jak dla tynków kategorii IV wg ww. normy. 

5.5.3. Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Zarówno faktury wynikające z techniki nanoszenia 
warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane przez odpowiednią obróbkę powierzchni tej warstwy 
powinny być tak wykonane, aby właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki 
czy teŜ rowki były równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliŜeniu jednakową głębokość 
lub wysokość, szerokość itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych braków 
naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego. 

Dopuszcza się mało widoczne ślady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowań oraz nieznaczne 
ślady łączenia tynku wzdłuŜ linii prostych na duŜych płaszczyznach pozbawionych podziału 
architektonicznego, w których ze względów organizacji budowy nie jest moŜliwe wykończenie całej 
powierzchni w ciągu jednego dnia roboczego. 

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki 
wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują przekracza 3% całej 
powierzchni otynkowanej. 

Dla tynków nakrapianych i cyklinowanych głębokość wgłębień nie powinna przekraczać połowy 
średnicy największego ziarna w uŜytym kruszywie. 

5.5.4. Barwa tynków szlachetnych kolorowych powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z 
ustalonym wzorcem. 

Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcienia i róŜnice w intensywności barwy poszczególnych 
fragmentów tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraźnych granic, uwarunkowane charakterem 
podłoŜa - z wyjątkiem przypadków, gdy obecność Ŝył i rdzawych plam jest poŜądana dla pełniejszego 
naśladowania kamienia naturalnego (w tynkach kamieniarskich). 

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza się prześwitywania tła spod natrysku, jeŜeli w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej nie ustalono inaczej (np. w tynkach dwubarwnych). 

5.5.5. Wykwity i zacieki. Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki 
od wód opadowych lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne. 

5.5.6. Wykończenie tynków szlachetnych na stykach oraz naroŜach i obrzeŜach powinno odpowiadać 
wymaganiom określonym dla tynków zwykłych w PN-70/B-10100. 

5.5.7. Przyczepność tynków szlachetnych do podkładu. Tynki szlachetne powinny być ściśle związane z 
podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedpuszczalne. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podkładów z tynków 
zwykłych. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania podkładów z tynków zwykłych 

Sprawdzenie podkładów pod tynki szlachetne powinno być dokonane jak dla tynków zwykłych, według 
wymagań określonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 45411000. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w wyŜej wymienionej normie, a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładów, 

- prawidłowości wykonania tynków szlachetnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzać naleŜy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe 
przygotowane podkłady nadawały się do połoŜenia tynku szlachetnego a uŜyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniŜej 0°C.  

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie odporności zapraw szlachetnych przygotowywanych na placu budowy na działanie 
mrozu oraz ich wytrzymałości na ściskanie (marka zaprawy) naleŜy przeprowadzić wg PN-85/B-04500, na 
Ŝądanie zamawiającego. 

6.4.2.2. Sprawdzenie grubości tynku naleŜy przeprowadzać na Ŝądanie zamawiającego. W pięciu 
dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczającej 5000 m, naleŜy wyciąć w 
warstwie tynku szlachetnego prostokątne otwory kontrolne tak, aby podkład został odsłonięty, ale nie 
naruszony. Szerokość otworów powinna wynosić około 20 mm. Pomiar grubości naleŜy wykonać przez 
przyłoŜenie do powierzchni tynku linijki kontrolnej o długości co najmniej 30 cm tak, aby przecinała ona 
otwór oraz umoŜliwiała zmierzenie z dokładnością do 1 mm prześwitu pomiędzy krawędzią linijki a 
odsłoniętym podkładem. Za przeciętną grubość tynku szlachetnego naleŜy przyjmować średnią wartość 
uzyskaną z pomiaru pięciu otworów. Przy powierzchni przekraczającej 5000 m naleŜy na kaŜde 
rozpoczęte 1000 m2 wycinać jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi naleŜy przeprowadzać 
zgodnie z PN-70/B-10100. 

6.4.2.4. Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) naleŜy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i stwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5.3. niniejszej specyfikacji. 
Wielkość wgłębień lub nacięć naleŜy określać przez pomiar z dokładnością do 1 mm, posługując się 
linijką kontrolną jak w pkt. 6.4.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej, przykładaną krzyŜowo do 
powierzchni tynku. 

6.4.2.5. Sprawdzenie barwy naleŜy przeprowadzać zarówno w trakcie przygotowywania zaprawy do 
warstwy wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca, jak i po 
zakończeniu robót — przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków i stwierdzenie zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.6. Sprawdzenie obecności wykwitów i zacieków naleŜy przeprowadzać wzrokowo równocześnie z 
badaniem barwy wykonanych tynków wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach i obrzeŜach naleŜy przeprowadzać 
zgodnie z PN-70/B-10100. 
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6.4.2.8. Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu naleŜy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwości, a na Ŝądanie 
zamawiającego takŜe wg PN-85/B-04500. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót tynkowych  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej 
krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeŜeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć 
powierzchnię ościeŜy w stanie surowym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Przy wykonywaniu tynków szlachetnych elementami ulegającymi zakryciu są podkłady z tynków 
zwykłych. 

Odbiór podkładów musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy z zaprawy 
szlachetnej (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podkłady zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłoki z zaprawy szlachetnej. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
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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, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

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 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć 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 ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

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

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki szlachetne powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny tynki szlachetne nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania tynków szlachetnych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku, 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk szlachetny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe 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 tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku szlachetnego po uŜytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
szlachetnego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagani a 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie robót tynkowych moŜe 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 tynkowych 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 tynku szlachetnego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m, 

- ocenę i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podkładu z tynku zwykłego. 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

- osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 

- umocowanie profili tynkarskich, 

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

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

- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie tynkowanych, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
tynku szlachetnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały (Zmiana A1).  
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2). 
PN-90/B-30010/Az3: 2002 Cement portlandzki biały (Zmiana Az3). 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 

suchych mieszanek do tynków szlachetnych. 
PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badań. 

Oznaczanie wpływu pigmentu na czas wiązania cementu. 
PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody 

badań. Oznaczanie trwałości na cement. 
PN-EN 787-15:1999 Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy. Porównanie odporności 

na światło barwnych pigmentów podobnych typów. 
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, instrukcje i przepisy 

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

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 

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

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, 
OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
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SST.8 -  OKŁADZINY Z PŁYT  
GIPSOWO-KARTONOWYCH  
(SUCHE TYNKI GIPSOWE) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2. Zakres stosowania ST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowej 
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na 
ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
- „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2  

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada ć wymaganiom okre ślonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1 
 Wymagania GKB 

zwykła 
GKF ognioodporna GKBI 

wodoodporna 
GKFI 

wodo-i 
ognioodpo

rna 
1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 
3. Wymiary i tolerancje 

[mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 

Masa 1m 
płyty o 

grubości 

9,5 ≤ 9,5 - - - 

 
 

12,5 ≤12,5 11,0-13,0 ≤12,5 11-13,0 

 
 

15,0 ≤15,0 13,5-16,0 ≤15,0 13,5-15,0 
4. 

 
 

≥18,0 ≤18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ...............; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
8. 

Oznakowani
e 

barwa 
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

 

 

 

Tabela 2 

PRÓBA ZGINANIA 

ObciąŜenie niszczące [N] Ugięcie [mm] Grubość 
nominalna 

płyty gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór I [mm] 

prostopadle do 
kierunku 

włókien kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku 

włókien kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
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12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm. 

1. grubość - 6,5±0,5 mm 

2. szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 

3. długość - [2000÷3000] (+0; -6,0) mm 

4. masa 1 m2 - 5,5÷6,5 kg 

5. obciąŜenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm)  

- prostopadle do kierunku włókien - min. 280N 

- równolegle do kierunku włókien -min. 110N 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek  

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 
mm. 

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-k artonowych do ścian murowanych  

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: 
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 

Termin waŜności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na 
opakowaniach. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogó lne" pkt 4  

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartono wych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
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Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3. Transport płyt  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 1 2,5 mm lub około 
2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00 .00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści się 
w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  

5.3.1. Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki 
z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

5.3.3. Przygotowanie podłoŜa: 

- podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
- przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe, szybko 
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
- dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym licu 
odchyłki do 20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji powierzchni 
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach 
wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po 
związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany moŜna przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt. 
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Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niŜ grubość przygotowanych marek. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować połoŜenie płyty, czyli 
dosunąć ją do krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 
(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią 
zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane 
jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 
wspólne regulowanie ich połoŜenia. 

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoŜa 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, o odchyłce do ok. 3 
mm/mb, moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5.3.4., na ułoŜoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 
rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ 
dłuŜszych krawędzi płyt. Klej gipsowy uŜyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co 
ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoŜa. 

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłoŜu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 
pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy 
pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 
wyznaczać równą płaszczyznę. 
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Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia 
płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

5.4. Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane ściany moŜna obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. 
Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoŜa przy pomocy kołków 
rozporowych. Odległości między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 
� Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 
� Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny). MoŜna to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew 
drewnianych. 

Ruszt drewniany moŜe być wykonany równieŜ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty 
o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy uŜyciu specjalnych łączników. Rozstaw 
między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 

Tego typu połączenie rusztu z podłoŜem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta moŜe jeszcze zostać 
podwyŜszona przez podłoŜenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi teŜ obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja równieŜ obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. 

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów: 

- przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z uŜyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES, 
-  przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES. 

5.5. Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - 
dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod 
uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

- jeŜeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
-  w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
-  rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania 
podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
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-  jeŜeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, poniewaŜ 
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów, naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 

- styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, naleŜy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliŜonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliŜoną do połowy długości płyty, 
- jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu 

W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub 
kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy róŜnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciąŜenia. 

Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o gr. 
12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi 
krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
- do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między elementami 

nośnymi [mm] 

poprzeczny 420 
9,5 

podłuŜny 320 
poprzeczny 500 

12,5 
podłuŜny 420 

15,0 poprzeczny 550 



STWiOR   Klatka schodowa  Strona 74 z 78       

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie d rewnianym 

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy 
podłoŜe jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniŜany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew są uzaleŜnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między 
punktami mocowania listew do podłoŜa są uzaleŜnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych 
listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 

Wymiary listew [mm] 
Dopuszczalne odległości (d) między 

elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 50 
grubość (f) 25 

650 

szerokość (e) 50 
grubość (f) 32 

800 

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na podłoŜu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniŜony, 
stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zaleŜą od grubości 
stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montaŜu w stosunku do 
listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzaleŜnionych od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 

Wymiary listew nośnych 
[mm] 

Dopuszczalne odległości (d) między listwami 
głównymi [mm] 

szerokość (e) 50 
grubość (f) 25 

650 

szerokość (e) 50 
grubość (f) 32 

800 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoŜa, wymiary listew głównych oraz 
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoŜa są następujące: 

Wymiary listew głównych [mm] Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 63 

grubość (c) 38 
1100 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoŜa, dla 
rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 

Wymiary listew głównych [mm] Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 38 

grubość (c) 63 
1400 

5.7. Sufity na ruszcie stalowym 

5.7.1. Ruszt stalowy- standard 

Prezentowany poniŜej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu S400. 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Opis ogólny 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu determinuje uŜycie pręta mocującego o 
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odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoŜa. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się równieŜ dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych 
(60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

Grubość płyty gipsowo-
kartonowej [mm] 

Dopuszczalna 
odległość między 
wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

głównej [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

nośnej [mm] 

9,5 
12,5 15,0 

850 
850 
850 

1250 1250 
1000 

420 500 
550 

Uwaga: PowyŜsze dane dotyczą pfyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

5.8. Obudowa poddaszy 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji 
dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), 
szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

Przed montaŜem płyt gipsowo-kartonowych, naleŜy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są 
listwy drewniane lub profile stalowe. 

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych naleŜy stosować zasady montaŜu podobne, jak 
dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 
900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 

- 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  
- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,  
- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi 
łącznikami ES. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.0 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli 
kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2. 

7.3. Wielko ści obmiarowe suchych tynków okre śla si ę na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad zoru i 
sprawdzonych w naturze  

7.4. projektowej wielko ści obmiarowe okre śla si ę na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.0 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Odbiór podło Ŝa naleŜy przeprowadzi ć bezpośrednio przed przyst ąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Je Ŝeli odbiór podło Ŝa odbywa si ę po 
dłu Ŝszym czasie od jego wykonania, nale Ŝy podło Ŝe oczy ścić i umy ć wodą 

8.3. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozyty wne wyniki  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-1 0122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoŜa, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e) wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w 
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniŜszej tabeli. 

 
Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 
Odchylenia powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 
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płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 

linii 
prostej 

pionowego poziomego 

płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niŜ 2mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 

mb 

nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 

więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach 

powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 2mm na 
1 mb i ogółem nie 

więcej niŜ 3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 2mm 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. Podstaw ą rozliczenia finansowego, z uwzgl ędnieniem zapisów zawartych pomi ędzy 
Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana 
ilo ść m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej , która obejmuje:  

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa, 
- przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 
1996 r. 

Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


