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ST-01 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1. Nazwa zamówienia  
 
NAPRAWA I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYNKU WAR-SZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU  
Zamawiającym jest Gmina Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: NAPRAWA 
I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH W PŁOCKU. 
 
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIORB jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją  
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  
Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty przygotowawcze  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków  
45410000-4 Tynkowanie.  
45442100-8 – Roboty malarskie.  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych  
W ramach wykonania robót podstawowych przewidziane są do wykonania:  
- wykonanie zabezpieczeń z folii;  
- wywóz odpadów budowlanych. 
 
1.6. Informacje o terenie budowy  
W budynku znajdują się następujące instalacje: ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna oraz 
instalacja elektryczna.  
Roboty będą prowadzone wewnątrz budynku. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych budynków użyteczności publicznej, które w czasie trwania robót będą prowadziły swoją 
działalność. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru i zamawiającego. 
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1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie wykonawcy front robót wraz z 
kompletną dokumentację projektową. 
 
1.7.2. Zgodność robót ze specyfikację techniczną  
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną.  
Dane określone w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budynku muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i ze 
specyfikacją techniczną - wówczas materiały te będą musiały być niezwłocznie zastąpione innymi.  
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia 
ochrony własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na teren prowadzenia robót remontowych i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja miejsca wykonywania prac remontowych  
Wykonawca będzie zobowiązany do:  
- utrzymania porządku w miejscu wykonywania robót budowlanych;  
- składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach bezpiecznych i umożliwiających 
funkcjonowanie budynków sąsiednich;  
- utrzymania w czystości terenu na którym prowadzone są prace budowlane,  
- uporządkowaniu miejsca prowadzenia robót po zakończeniu robót remontowych. 
  
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane.  
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w polskich 
normach, aprobatach technicznych, itp. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niedozwolone przepisami materiały budowlane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji 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.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości robót przeprowadzana inspektor nadzoru.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- polską normą lub  
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.1. Dokumenty budowy  
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową, SIWZ i SWIORB;  
- protokoły przekazania frontu robót,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
 
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wykonane roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu.  
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
- dokumentacją projektowa,  
- SIWZ, SWIORB,  
- ustaleniami z inspektorem nadzoru,  
- wiedzą i sztuką budowlaną,  
- polskimi normami dotyczącymi danego zakresu robót,  
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca poprzez powiadomienie inspektora 
nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru. 
 
8.2. Odbiór częściowy  
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Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę poprzez bezzwłoczne powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zamawiającego i inspektora 
nadzoru.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, SIWZ 
i SWIORB.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  
2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
3. Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  
Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.5. Odbiór ostateczny.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest obustronnie podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową na kwotę ryczałtową określoną w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,  
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (2016r. poz. 290),  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. , poz. 1422);  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)  
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;  
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 poz. 
460 z późniejszymi zmianami).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
ST - 02 –KONSTRUKCJE STALOWE - Kod CPV 45223100-7 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZWIĄZANA Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych (konstrukcja nadproża nad nowym otworem drzwiowym wykonywanym w 
ścianie konstrukcyjnej), oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów dla zadania: NAPRAWA I 
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH W PŁOCKU. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wzmocnień elementów konstrukcyjnych.  

Montaż konstrukcji. 
Konstrukcję wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 
Elementy stalowe należy również zabezpieczyć antykorozyjnie.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.    MATERIAŁY 
2.1. Stal 
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 

(1)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o 
długościach: 
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 
100 mm dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 

(2) Blachy uniwersalne  
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0 m dla grubości 8-25 mm - do 
14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako zamknięte (rury kwadratowe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
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- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 

 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, śruby. 
 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone 
 
do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody 
powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie 
należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-
nośników i innych urządzeń. 

 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania  
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
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- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
 
4.    TRANSPORT 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ciecie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Połączenia spawane  
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  
i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  
 nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
5.4. Montaż konstrukcji 
 
5.4.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność  
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Ramę stalową, wykonaną z dwóch [200 połączonych przewiązkami co 600 mm zamocować do 
istniejących ścian fundamentowych za pomocą śrub 16 za pośrednictwem blachy węzłowej gr. 15 
mm. 
Wzmocnienie podciągu na styku łącznika  z dobudowaną częścią warsztatów wykonać z  2 ceowniki 
[180 skręcone ze sobą za pomocą śrub  16. Ceowniki osadzić w ścianie w wykonanych uprzednio 
gniazdach oraz na dwóch ceownikach [120 mocowanych do ścian  za pomocą kotew stalowych. 
 
5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
 
Gruntowanie 
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Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących 
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących 
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
-   malowanie pędzlem, 
-   nanoszenie wałkiem, 
-   natryskiwanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 
-    sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001. 
-    oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(ST-00). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie 
dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-
ścierna. 
 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
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ST-03 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kod CPV 45111100-9 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1 . Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania p.n. NAPRAWA I WZMOCNIENIE 
KONSTRUKCJI BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W 
PŁOCKU. 
Zamawiającym jest Gmina Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 
 
1.2. Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.  
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:  
- demontaż ścianek działowych wraz z drzwiami wewnętrznymi; 
- demontaż attyki  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI  
Gruz ceramiczny, elementy drewniane, z tworzywa sztucznego i inne;  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu  
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
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Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu prowadzenia prac 
wszystkich elementów powstałych w wyniku demontażu, zgodnie z dokumentacją projektową i 
wskazaniami inspektora nadzoru.  
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na 
własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej części specyfikacji technicznej.  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest jedna faktura końcowa wystawiona przez wykonawcę po obustronnym 
podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją 
obejmuje :  
- wyznaczenie zakresu prac,  
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, - 
zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
- przeprowadzenie demontażu,  
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:  
- załadunek odpadów,  
- zabezpieczenie ładunku,  
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
- utylizację odpadów.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (2016r. poz. 290).  
2. 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-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129)  
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  
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4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
 
 
ST- 04 – ROBOTY TYNKARSKIE – OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH I GIPSOWO-
WŁÓKNOWYCH - Kod CPV 45410000-4 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1 . Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych 
związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac polegających na montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych 
na stelażu metalowym.  
Zakres prac obejmuje w szczególności:  
- montaż konstrukcji ażurowej z kształtowników stalowych;  
- wykonanie okładzin z płyt gipsowo kartonowych (ściana) i gipsowo-włóknowych (sufit klatki 
schodowej);  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, elementy metalowe do konstrukcji stelażu, łączniki, 
masa do szpachlowania, klej poliuretanowy i inne.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu  
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Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie nizszej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-włóknowych na ruszcie na sufitach 
5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej 
– dalej nazywanej „warstwą główną”. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe. 
5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego 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, 
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty. 
5.2.3. Kotwienie rusztu 
W zależności 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 obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę. 
5.2.4. Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-włóknowe zwykłe o 12,5 mm. Płyty mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profil CW 75 Ultrastil L 4,0m wstawianych z profile poziome – profil 
UW 75 Ultrastil L 4,0m w rozstawie co 600mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji 
budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie co 1000mm. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą z polietylenu spienionego o min. Grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym 
obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych CW – pionowych i UW – poziomych na połączeniach 
ma szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża 
i profili (brak widocznych gołym okiem prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). Całkowita 
długość łączenia (zakładu) powinna być nie mniejsza niż 1000mm lub nakładki o długości nie mniejszej 
niż 2000mm. 
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5.5. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt 
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu 
warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik robót w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania 
robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: − narożniki i krawędzie (czy nie ma 
uszkodzeń), − wymiary (zgodnie z tolerancją), − wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, − 
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, − występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej 
elementów stalowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: − zgodność wykonania z dokumentacją 
techniczną, − rodzaj zastosowanych materiałów, − przygotowanie podłoża, − prawidłowość 
zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, − wichrowatość powierzchni: 
powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) 
łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
są następujące: 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m; 
- powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości; 
- powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm 
na całej powierzchni ograniczonej ścianami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] obudowy z płyt g-k lub gipsowo-włóknowych 
obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych  
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym PN-91/M-
82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-
kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r. Instrukcja montażu płyt gipsowo-
kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 
 
ST- 05 –ROBOTY MALARSKIE - Kod CPV 45410000-8 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1 . Przedmiot SST:  
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń): 
– przygotowanie podłoża 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 
wykonania powłok malarskich wewnętrznych 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.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST:  
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W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie: 
 przygotowanie podłoża malarskiego, 
 naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity, 
 wykonanie kolorystyki. 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich.   
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować: 
· farby na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.3. Woda 
Do rozcieńczania farb należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich 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 opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
· wykonaniu tzw. białego montażu, 
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.1. Gładzie gipsowe 
1) Tynki pokryte gładzią gipsową powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków wykończona 
gładzią gipsową 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 należy naprawić odpowiednią zaprawą, 
zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.2. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb na spoiwach żywicznych 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, 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości 
około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy 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), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4. 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, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
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– jakości powłok malarskich. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
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 należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach 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 należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Przy wykonywaniu robót 
malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także 
nadzór inwestorski i autorski.  
8.1.1. Odbiór materiałów. 
 Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
protokołach i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
robót). 
8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy). Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne"  
Rozliczenie robót malarskich będzie dokonany jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
-  przygotowanie podłoża, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym usunięciem 
zabezpieczeń, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie prac malarskich (próby kolorów), 
- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty Wykończeniowe. 
Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003. 
 
 
 
ST-06 -  STOLARKA DRZWIOWA - Kod CPV 45421100-5 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres wykonania robót obejmuje: 
- montaż stolarki drzwiowej 
- obróbka ościeży wewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 
- pomalowanie ościeży, 
- roboty towarzyszące Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.4. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca w 
przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
2. Materiały 
 
1.1. Zastosowane materiały 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, 
oraz: wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 
dokumentacji, spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia 
materiałów, winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 
 
2.1.1 Stolarka drzwiowa. 
Drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym , konstrukcji metralowej – stalowe , o zwiększonej 
termoizolacyjności -U= 1,9 W/m2K . Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe. Pozostałe drzwi 
drwnopodobne , w tym do wc skrzydła drzwiowe z kratką wentylacyjną u dołu skrzydła 
 
 
2.2.Materiały pomocnicze  
- kotwy, 
-  pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, 
- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami, 
- tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży 
zewnętrznych i wewnętrznych, farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 
 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 
1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania 
robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do 
użycia.  
 
2. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii. Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
3. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. Dostawa 
materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
i utratą stateczności. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
możliwością przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
5. Wykonanie robót,  
 
5.1.Montaż stolarki drzwiowej. 
Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta drzwi. Dla 
zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia: 
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 
max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je 
zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
- Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
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- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 
przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 
- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 
montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
- Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 
zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu drzwi o 
większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ 
na funkcjonowanie ślusarki. 
Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
- obciążenia własne; 
- ciężar drzwi, 
- rodzaj otworu, itp., 
- obciążenia ruchowe; 
- wielkość drzwi, 
- obciążenia wiatrem, 
- obciążenia dodatkowe 
– docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
  
 
5.2 Montaż stolarki drzwiowej. 
 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i 
przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 
ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, 
odrapań, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane 
skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze 
przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
 
 
6.1.Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych. 
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. 
lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. 
Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża 
pomalować farbą emulsyjną akrylową zgodnie z SST 452-3 kolor dostosować do istniejących 
wymalowań pomieszczeń. Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 
 
6. Kontrola jakości  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST pkt 7.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych 
ubytków w ościeżach. wymiary stolarki i części składowe. zgodność z dokumentacją techniczną. 
prawidłowość osadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej, 
poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z 
ościeżami otworów lub ścian, dokładności robót wykończeniowych, prawidłowość działania elementów 
ruchomych i urządzeń zamykających. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi 
są : m 2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej, m 2 - powierzchni wykończonych ościeży 
okiennych.  
 
8. Odbiór robót i podstawa płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór nastąpi 
po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót W czasie odbioru zostanie 
sprawdzone prawidłowość montażu stolarki i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować 
łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny 
jednostkowej. Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy, 
- demontaż istniejącej stolarki 
- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej 
- obróbka ościeży wraz z malowaniem, 
- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich 
utylizacja), 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
9. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania.  
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, 
wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarskokowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 
rok. Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy 
 
ST- 07 – POKRYWANIE PODŁÓG 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1 . Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 
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materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek z płytek, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych..   
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych z płytek powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy 
to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność 
i twardość. 
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy  
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.4.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych z płytek 
Materiały i wyroby 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 opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
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Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to 
wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.2. Wykonanie posadzek z płytek 
5.2.1. Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.2.2. Układanie posadzek z płytek 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy: 
– dla płytki o wymiarach 300 x 300 mm – 10 mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 
jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne". 
6.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, – dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik robót). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– projekt wykonawczy, 
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– protokoły odbioru podłoża, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i 
okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne"  
Rozliczenie robót posadzkowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 4. PN-EN 
ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 13. PN-
EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.  
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 17. PN-
EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 21. PN-EN 
101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów 
i zapraw do spoinowania. 
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
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ST- 08 –ROBOTY MURARSKIE - Kod CPV 45262500-6 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1 . Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murarskich, związanych z wykonaniem ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych 
na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji 
murowych. 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych..   
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-
EN 771-4, 
2.2.2. Zaprawy murarskie - do cienkich spoin. 
• Koncepcję projektowania zaprawy: 
– zaprawa wg przepisu. 
• Sposób produkcji: 
– zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-
2, 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 
deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 
oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w 
N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
2.1.3. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
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– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany i stropy.. 
2.2.4.Woda 
Do przygotowania zapraw stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– przecinak murarski, 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– rusztowania. 
 
4. TRANSPORT  
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4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ogólnej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano 
inaczej, to: 
· mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
· przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
5.2. Organizacja robót murowych 
5.2.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
5.3. Sposoby murowania z bloczków 
5.3.1. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 
betonu komórkowego, 
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 
ząbkowaną krawędzią, 
– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od 
ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
5.4. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
5.4.1. Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
5.4.2. Nadproża prefabrykowane żelbetowe, powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je 
montować bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży 
murowych zespolonych. 
5.5. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania 
jakościowe, takie jak: 
5.5.1. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
5.5.2. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 
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powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 
1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 
 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 
 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 
więcej niż jedno na długości 2 
m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie 
więcej niż dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie 
nie więcej niż 6 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 20 
mm na całej wysokości 
budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie 
nie więcej niż 10 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 30 
mm na całej wysokości 
budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej warstwy 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 15 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 30 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 20 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 
 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne". 
6.1. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te 
w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a 
także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. 
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; 
za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji, 
c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z 
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 
d) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 
1mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
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e) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do 
takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, 
f) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn 
od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych 
w tablicy niniejszej specyfikacji, 
g) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami na podstawie zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna,  
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
Mury z  elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Należy sprawdzać każdorazowo jakość 
dostarczanych i użytych materiałów. Materiały nie posiadające atestów stwierdzających ich jakość, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne"  
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych będzie dokonany jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- przygotowawcze i pomocnicze, 
- sprawdzenie i oczyszczenie izolacji, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- wykonanie ścianek działowych, 
- wykonanie ościeży otworów, i naroży ścian, 
- wbudowanie elementów konstrukcyjnych typu nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi, 
- ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowań, 
- transport wewnętrzny pionowy i poziomy materiałów, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-B-19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałości na ściskanie 
autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA 
- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego Elementy 
drobnowymiarowe 
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- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
- N-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy  
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 

ST- 09 –ROBOTY TYNKARSKIE - Kod CPV 45410000-4 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
3.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-05 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych zewnętrznych związanych z przebudową pomieszczeń szkolnych w ramach zadania 
„Przystosowania budynku szkolnego przy ul. Miodowej 18 w Płocku do potrzeb funkcjonowania Szkoły 
Podstawowej Nr 17”. 
 
3.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
3.3. Zakres robót objętych ST 
 - Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwą ochronna, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.1.1. 
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B- 10100 p. 3.3.2. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) zewnętrzne tynki cementowo-wapienne 
 
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 może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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” 
 
4. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
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2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.4. Piasek  
1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mięć frakcje różnych 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. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty odmiany 2. 
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.  
 
2.5. Cement 
 Cement używany do tynków musi spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 
2.6. Wapno 
Wapno użyte do zapraw tynkarskich musi spełniać wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno 
budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.-EN 197-1:2002 “Cement -Część 1: 
Skład, 
 
2.7. 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 należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
- Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. Do wykonania robót tynkarskich opisanych w pkt.1.1 przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego materiału: piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez 
dodatków, woda. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dot. sprzętu 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 możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę, rusztowania rurowe 
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i kolumnowe. Podstawowe narzędzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, 
łata 3,0 m, młotek murarski, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 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 należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony 
przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków Specyfikacja Techniczna - ST-06 Roboty 
tynkarskie, tynki zwykłe transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy 
prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości 
materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 
przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu 
niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego 
wyciągu budowlanego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
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- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należ oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 
lub wypełniając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100. 
 
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 zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 
 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą 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 składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.4.7. Gładź należy 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 należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt  
6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Specyfikacja Techniczna - ST-06 Roboty tynkarskie, 
tynki zwykłe  
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan 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 badan 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 umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
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- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
6.4.1.1 Badanie zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić metodą oględzin i pomiarów 
przez porównanie wykonanych tynków z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, opisie 
technicznym, w części rysunkowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie oraz w protokołach badań 
kontrolnych, protokołach częściowego odbioru podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności bądź jej wykluczenie. 
 
6.4.1.2 Badanie jakości zastosowanych materiałów 
Sprawdzenie materiałów należy dokonać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji 
projektowej. Zaprawy użyte do wykonania tynków musza spełniać wymagania następujących norm: 
• zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502, 
• zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504, 
• zaprawy gipsowe wg PN-75/B – 14505,  
• zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
• zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505. 
Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom normy 
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a 
na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III. Materiały, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
 
6.4.1.3 Badanie przyczepności tynku do podłoża 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 
podłoża wg PN-71/B-04500. Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z 
materiałów ceramicznych, pustaków lub bloczków betonowych wg normy PN-70/B-10100 
przedstawiono w poniższej tabeli 
Wymagane siły przyczepności tynków zwykłych do podłoża 
 

Rodzaj tynku Minimalna przyczepność tynku do podłoża 
[KG/cm2] 

wapienny  0,10 
cementowo-wapienny 

gipsowo-wapienny 
cementowo-gliniany 

0,25 

gipsowy 0,40 
cementowy 0,50 

 
6.4.1.4 Badanie mrozoodporności 
Badanie mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadza się na próbkach stwardniałej zaprawy 
wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija się w odniesieniu do zapraw cementowych. 
 
6.4.1.5 Badanie grubości tynku Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 
30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte a nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić 
z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętna 
grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o 
powierzchni większej niż 5000 m2, należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
Wymagana grubość tynków zwykłych w zależności od kategorii i rodzaju podłoża należy przyjmować 
wg poniższej tabeli. 
 

Kategoria tynku Podłoże lub podkład Grubość tynku w 
[mm] 

Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 
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0 cegła, beton drobnowymiaro-
we 

12 -6 

I i Ia elementy ceramiczne i betono-
we 

+4 10 

II Jw. oraz płyty wiórowo-cemen-
towe 

15 -5 
20 

siatka stalowa lub druciano-
ceramiczna, otrzcinowanie 

+3 

III,IV  
IVf, IVw 

podłoże gipsowe i gipsobeto-
nowe 

12 -4  
+2 

cegła, beton, drobnowymiaro-
we elementy ceramiczne i be-
tonowe, płyty wiórowo-cemen-
towe itp 

18 

siatka stalowa lub druciano-
ceramiczna, otrzcinowanie 

23 

 
 
6.4.1.6 Badanie wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się metodą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 
wykonywania i kategorii tynku określone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli: 
 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd 
powierzchni 

Kategoria 
tynku 

Odmiana 
tynku 

Tynki 
jednowarstwowe 

narzut uzyskany przez 
równomierne obrzucenie 
powierzchni podłoża zaprawę 

nierówna z wido-
cznymi poszczegól-
nymi z kielni i mo-
żliwymi niewielkimi 
prześwitami podło-
ża 

0 tynki 
surowe 

 jw. , ale wyrównane kielnią bez prześwitów po-
dłoża - większe 
zgrubienia 
wyrównane 

I  

 jw., ale po narzuceniu ściągane 
pacą 

z grubsza 
wyrównana 

Ia  

Tynki 
dwuwarstwowe 

obrzutka +narzut wyrównany od 
ręki, a następnie jednolicie 
zatarty na ostro 

równa, ale szorstka II Tynki 
pospolite 

Tynki 
trójwarstwowe 

obrzutka+ narzut+ gładź 
jednolicie gładko zatarta 

równa i gładka III 

obrzutka + narzut dokładnie 
wyrównany wg pasów lub listew 
+ gładź starannie wygładzona 
pacą drewnianą lub metalową 

równa i bardzo 
gładka 

IV Tynki 
doborowe 

jw. z tym, że gładź po związaniu 
zostaje pociągnięta rzadką tłustą 
zaprawą, a następnie starannie 
zatarta pacą obłożoną filcem 

równa, bardzo 
gładka, matowa, 
bez widocznych 
ziarenek piasku 

IVf 

jak tynki dwuwarstwowe + gładź 
wykonana po dostatecznym stę-
żeniu zaprawy narzutu przez za-
cieranie pacą metalową z jedno-
czesnym posypywaniem zacie-
ranej powierzchni mieszaniną 
cementu i piasku przesianego 
przez sito o prześwicie 0,25 mm, 
a w końcowym etapie pracy 

równa, bardzo 
gładka z połyskiem, 
o ciemnym 
zabarwieniu 

IVw Tynki 
wypalane 
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samym cementem i skrapianiem 
powierzchni wodą 

 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 
samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 
wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
• zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
• odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włosowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 
niezagaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10 
m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonywania tynku 
(np.: ślady wygładzania kielnią lub zacierania pacą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 
3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
 
6.4.1.7 Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między 
łatą ( lub wzornikiem), a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. Badania kontrolne 
prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej 
z wmontowana dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej 
o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy 
przeprowadzić kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łata i 
powierzchnią tynku w odległości 1,0 , od wierzchołka mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 mm 
na jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 
 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych ( cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli. 
 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta przewi-
dzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

0, I, Ia nie podlegają sprawdzeniu 
II nie większe niż 4 mm na 

całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 3 
mm na 1 m 

nie większe niż 4 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.,) 

nie większe niż 
4 mm na 1 m 

III nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i o-
gółem nie więcej 
niż 4 mm w po-
mieszczeniach 
do 3,5 m wyso-
kości oraz nie 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 
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więcej niż 6 mm 
w pomieszcze-
niach powyżej 
3,5 m wysok. 

pionowymi (ściany, 
belki itp.,) 

IV, IVf, 
IVw 

nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 
1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie wię-
cej niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
do 3,5 m wyso-
kości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszcze-
niach powyżej 
3,5 m wysok. 

nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.,) 

nie większe niż 
2 mm na 1 m 

     
 
 
6.4.1.8 Badanie wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badanie kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, 
np.: wykończone na ostro, zaokrąglone, luz zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny 
być zabezpieczone obróbkami blacharskimi i kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne, takich jak, np.: przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach 
przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione narożnikowymi listwami ochronnymi. Tynki 
na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj.: pozostawienie bruzdy o szerokości 
2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być 
osłonięte, np.: paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy 
wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków 
zewnętrznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 
7 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
1. Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o 
przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym 
przekroju przez największą wysokość. 
2. Tynki gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 
3. Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie otynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. 
Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nie otynkowane 
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie 
otynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich 
są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej 
długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w tanie surowym. 
Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez 
ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 
obramowania. 
4. Ilość tynków w przedmiarowaniu 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 CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 
8  
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
- zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć 
tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
 
8.4. 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 niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej niż 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 podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków 
na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  ocenę 
wyników badań,  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  stwierdzenia zgodności 
lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie, przestawienie i rozbiórkę rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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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-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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”, 
 


