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1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w 
Chocianowie”. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych robót drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie oświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej.  
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych specyfikacjami materiałowymi (SM) i szczegółowymi specyfikacjami  
technicznymi (SST).  
 
Zakres zadania obejmuje:  

• Położenie nowych tynków na ścianach i sufitach 
• Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach 
• Poszerzenie otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nowych drzwi aluminiowych 

przeszklonych 
• Zamurowanie otworów 
• Malowanie ścian i sufitów 
• Montaż rolet zewnętrznych wraz ze sterowaniem elektrycznym 
• Rozebranie starych i wykonanie nowych posadzek wraz z ułożeniem wykładziny PCV i 

płytek ceramicznych 
• Rozebranie ścianki działowej 
• Rozebranie starej i ułożenie nowej okładziny ceramicznej ściennej  
• Demontaż rurociągów stalowych i żeliwnych 
• Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z nowymi gniazdami, włącznikami i 

oświetleniem 
• Montaż klimatyzacji 
• Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych 
• Wymiana armatury sanitarnej 

 

 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
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4.1.obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
 
4.2.budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
  
4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym  – należy przez to rozumieć budynek wolno  
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu  
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza  
się wydzielenie nie więcej nim dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej  
budynku.  
 
4.4.budowli  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem  
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,  
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie  
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i  
podziemne przejęcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,  
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i  
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem  
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
 
4.5.obiekcie małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a  
w szczególności:  
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  
drabinki, śmietniki  
 
4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
4.7. budowie  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
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miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
4.8. robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  
4.9. remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących  
istniejącej konserwacji. 
  
4.10. urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub  
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
4.11. terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – należy przez to  
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
 
4.13. pozwoleniu na budow ę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa  
obiektu budowlanego. 
  
4.14. dokumentacji budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i  
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i  
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik  
montażu.  
4.15. dokumentacji powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi.  
 
4.16. terenie zamkni ętym  – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, 
będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) 
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

4.17. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
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4.18. właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.  

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

4.20. organie samorz ądu zawodowego  – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

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

4.22. opłacie  – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

4.23. drodze tymczasowej (monta żowej)  – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

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

4.25. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszącą 
ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

4.26. rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

4.27. laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

4.28. materiałach  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

4.29. odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

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

4.31. projektancie  – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  

4.32. rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.  

4.33. części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć cześć obiektu 
budowlanego  

4.34. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

4.35. grupach, klasach, kategoriach robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje  
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości  
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,  
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
 
4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
 
4.38. istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
4.39. normach europejskich  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
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4.40. przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w  
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  
 
4.41. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
 
4.42. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
 
4.43. Zarządzającym realizacj ą umowy  – jest to osoba prawna lub fizyczna określoną  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
5.1. Przekazanie terenu budowy/robót 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy/robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
administracyjnymi.  
 
5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis robót, obliczenia jednostek 
przedmiarowych,  
SM, Stwor.  
 
5.3. Zgodno ść robót z dokumentacja projektowa i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
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przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne ze SM lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.  
 
5.4. Zabezpieczenie terenu budowy/robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,  
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  
 
5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 
 

5.6. Ochrona przeciwpo żarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  

 
5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.  
 
5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach.  
 
6. MATERIAŁY 
 
6.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
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6.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót,w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca  
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem.  
 
6.3. 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 robót w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru.  
 
6.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli SM lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Materiały rozbiórkowe i odpady  
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w 
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego ich 
wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać  
likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w 
sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie wykonawcy, i powinny 
być wliczone w cenę ofertowa.  
 
7. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być zabezpieczone 
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się przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na placu budowy tak, aby 
odległość od najdalszego urządzenia zasilanego nie przekraczała 50 m. Podłączeniem i 
konserwacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające 
świadectwo kwalifikacyjne " E" eksploatacja z podaniem wysokości napięcia np. do 1 kV.  
Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać  
co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń  
co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności 
oraz ponadto:  
1. przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i  
mechanicznych;  
2. przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;  
3. przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
Oględziny i sprawdzanie poprawności działania przeciwporażeniowych wyłączników  
różnicowoprądowych zaleca się przeprowadzać każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  
Ponadto urządzenia należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem, po naprawach, przed  
ponownym uruchomieniem urządzenia, które nie było używane przez okres jednego miesiąca 
lub dłużej, i po jego przemieszczeniu.  
Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie  
przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie  
ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory 
separacyjne wykonane w II klasie ochronności.  
Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w miarę  
możliwości, światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania 
robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą 
być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób 
zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym 
zagrożeniu porażenia prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w 
zasięgu ręki, powinno się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) za pomocą 
transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki oświetleniowe 
mogą być zasilane napięciem 380/220V pod warunkiem że:  
-oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni na której mogą znajdować się 
pracownicy,  
-mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez:  
1/ ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej,  
2/ samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość tego prądu może być 
równa lub większa od bezpiecznej.  
Ponadto sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności:  
1) wydłużonych cieni  
2) olśnienia wzroku  
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 
stosowanych w transporcie  
4) zjawisk stroboskopowych  
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8. TRANSPORT  
 
8.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
 
9. WYKONANIE ROBÓT  
 
9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
9.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
10.1. Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz 
robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
 
10.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
10.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
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prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SM, SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektowa, SM i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
10.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają  
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
10.5. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy – nie jest wymagany  
Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i  
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach  
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące  
dokumenty: protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń,  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do  
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
11. OBMIAR ROBÓT  
 
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.  
 
11.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  
 
11.3. Urządzenia i sprz ętu pomiarowy  
Wszystkie Urządzenia i sprzętu pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzętu pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli Urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie Urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  
 
12. ODBIÓR ROBÓT  
12.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
12.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
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podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
12.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
12.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
 
12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz Gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 12.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
 
12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentacje powykonawcza,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. książki obmiarów (oryginały),  
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST ,  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin  
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub  
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
12.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny: po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.  
 
13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
13.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST, SM.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
14. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
14.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  
2016 z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r.  
Nr 147, poz. 1229).  
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– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn.  
zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204,  
 
14.2. Rozporz ądzenia  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  
U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz.2042).  
 
14.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,  
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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1. WSTĘP  
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.:  
„Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą  
prowadzenia robót związanych z przygotowaniem terenu robót dla zakresu opisanego w pkt.3 
ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Zakres robót objęty Specyfikacją:  
-zabezpieczenie wejść i przejść  
-przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  
-zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania ( woda, prąd, łączność),  
-urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,  
-wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  
-zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  
-zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac  
budowlanych,  
-montaż rusztowań lub podestów – ramowych zabezpieczających,  
-zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości,  
 
1.3. Okreslenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są  
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja ST-00. “Wymagania ogólne“.  
 
1.4. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
robót z Dokumentacja Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w Specyfikacji ST-00.“Wymagania ogólne”.  
 
1.6. Zabezpieczenie terenu robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót w 
okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
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zabezpieczy teren robót przed dostępem osób nieupoważnionych. W cenę  
winny są włączone wszelkie opłaty przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z  
tych mediów w czasie trwania robót oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień. Wykonawca 
w ramach umowy ma uprzątnąć teren robót po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza robót.  
 
1.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i  
naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca będzie odpowiadać  
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w obiekcie.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami są:  
-folie i maty zabezpieczające,  
-ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające 
zabezpieczające teren robót.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany, sprzęt:  
-rusztowania ramowe wraz za całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi  
bezpieczeństwo pracy na wysokościach,  
-rusztowania przejezdne wraz za całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi  
bezpieczeństwo pracy na wysokościach,  
-wciągarki  
-elektronarzędzia ręczne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT  
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań  
może odbywać się dowolnym środkiem transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. “Wymagania ogólne”.  
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Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora. Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań  
oraz sposobu ich kotwienia reguluje instrukcja producenta.  
 
5.2. Ochrona i utrzymanie Robót  
W czasie realizacji robót rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  
-codziennie przez brygadzistę użytkującego   
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub inżyniera  
-doraźnie przez Inspektora nadzoru, majstra, kierownika robót  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg zaleceń producenta.  
Badania obejmują:  
-części rusztowań  
-zmontowane rusztowania  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne.”  
Jednostka obmiaru jest:  
m2 – metr kwadratowy rusztowań, siatek, folii  
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Wg ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bhp podczas wykonywania robót  
budowlanych.  
10.1.Normy  
-1998 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  
-1998 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane Rusztowania. Badania przy odbiorze  
-2001 PN-EN 1298 Przejezdne pomosty robocze Zasady i wytyczne opracowania instrukcji 
obsługi  
-2003 PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy  
-2003 PN-EN 13377 U Prefabrykowane belki drewniane do deskowań  
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Wymagania, klasyfikacja i ocena  
-2003 PN-EN 12811-3 U Tymczasowe urządzenia budowlane Część 3. Obciążenia badawcze  
-2004 PN-EN 12810-1 U Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych Część 1. 
Specyfikacje techniczne wyrobów  
-2004 PN-EN 12810-2 U Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych Część 2.  
Szczególne metody projektowania i konstrukcji  
-2004 PN-EN 12811-2 U Sprzęt do robot tymczasowych Część 3. Informacja na temat 
materiałów  
-2005 PN-EN 74-1 U Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i  
rusztowaniach -Część 1: Złącza do rur – wymagania i metody badań. Wymagania i procedury 
badań  
-2005 PN -EN 1004 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów  
konstrukcyjnych Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa , 
warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  
-2007 PN -EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy Rusztowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontażowych i 
rozbiórkowych związanych z remontem 9 pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z wymianą 
urządzeń sanitarnych, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, zabudową gip.kart. na korytarzu z 
montażem stolarki oraz z wymianą balustrad i krat na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Polkowicach. Podstawą sporządzenia ST jest zlecenie z dnia 20.08.2010 oraz projekty 
wizualizacji otrzymane 5.10.2010 autorstwa pani Wiolety Kowal. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z: 

-   wykuciem z muru ościeżnic drzwiowych  
-   częściowym rozebraniem ścianek działowych  
-   skuciem glazury na ścianach i posadzkach 
-   usunięcie starej posadzki 
-   zdarcie starych farb na ścianach i sufitach 
-   zbiciem starych tynków 
-   demontażem przewodów wodociągowych 
-   demontażem kratek wentylacyjnych 
-   demontaż kratek ściekowych 
-   demontażem przewodów kanalizacji sanit. 
-   demontażem baterii umywalkowych 
-   demontażem umywalek 
-   demontażem muszli ustępowej 
-   demontażem osprzętu elektrycznego i przewodów 
-   powiększenie dwóch otworów drzwiowych 
-   wstawienie nadproży w dwóch otworach drzwiowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wbudowania nie występują. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do prac demonta żowych i rozbiórkowych 
Do wykonania ww. robót należy stosować: 

- młoty udarowe, wiertarki, 
-     zsypy zamknięte na gruz 
- szlifierki, 
- rusztowania i drabiny, 
- młotki, przecinaki, itp. 
- taczki, łopaty, wiadra, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport gruzu i elementów z rozbiórek 
Wykonawca zapewni wywóz gruzu z terenu rozbiórki oraz składowanie odpadu zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach. Na każde wezwanie Inspektora Nadzoru wykonawca ma 
obowiązek okazać kartę zdeponowania odpadów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie robót demonta żowych i rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3. niniejszej ST poza oprawami oświetleniowymi, które po wykonaniu prac 
remontowych ponownie zostaną zawieszone. Demontaż opraw oświetleniowych można 
rozpocząć po uprzednim wyłączeniu napięcia w instalacji i zabezpieczeniu przed przypadkowym 
włączeniem. Wykonawca musi zadbać o bezusterkowy demontaż osprzętu. W przypadku 
zniszczenia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na nowy. Należy również zdemontować 
wszystkie włączniki lamp oraz gniazda (zostaną wymienione na nowe). 
Wykonawca zbije wszystkie tynki.  
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Stara instalacja wodna i kanalizacyjna w sanitariatach podlega wymianie jak również 
kratki wentylacyjne. Zdemontowane kratki ściekowe w posadzkach nie podlegają 
wymianie. Cała glazura na podłodze i na ścianach zostanie usunięta wraz z klejami. 
Armatura sanitarna zostanie całkowicie zdemontowana przez Wykonawcę. Ościeżnice 
w ścianach należy zdemontować a dwa otwory powiększyć do docelowej szerokości 
180cm i 120cm. Nad otworami osadzić nadproża otoczonych siatką Rabitza. 
Kształtowniki muszą być oczyszczone i pomalowane podkładem antykorozyjnym. 
Wykonawca usunie ściankę działową oraz zamuruje otwór okienny w dużej Sali 
dydaktycznej po uprzednim demontażu starej stolarki. 
Aby kompleksowo wykonać remont pomieszczeń, należy dodatkowo zdemontować 
grzejniki.  
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych i demontażowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wbudowania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla demontażu lamp - szt (sztuka) 
- dla rozbiórki ścian działowych  - m2 (metr kwadratowy), 
- dla demontażu okien - m2 (metr kwadratowy), 
-     dla skucia glazury – m2 (metr kwadratowy), 
-     dla demontażu instalacji wodnej i kanalizacyjnej – m (metr) 
-     dla demontażu armatury sanitarnej – szt (szt) 
-     dla demontażu kratek wentylacyjnych – szt (szt) 
-     usunięcie starej posadzki - m3 (metr sześcienny) 
-     usunięcie starych tynków – m2 (metr kwadratowy), 
-     dla powiększenia otworów w ścianach działowych– m2 

- dla wykucia z mury ościeżnic - szt (sztuka) 
- dla transportu i składowania gruzu z miejsca budowy - m3 (metr sześcienny). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- demontaż lamp 
- rozebranie ścianek działowych 
- wykucie z muru ościeżnic 
-     demontaż okna   
- powiększenie otworów w ścianach działowych 
-    skucie glazury na ścianach i posadzkach 
-    demontaż armatury sanitarnej 
-    demontaż kratek wentylacyjnych 
- usunięcie starych tynków 
-    usunięcie starej posadzki 
- demontaż drobnych elementów osadzonych w ścianach 
- sortowanie odzyskanych materiałów 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych dla zakresu 
opisanego w pkt. 3 ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
– Tynki zwykłe, stanowią warstwę ochronna, wyrównawcza lub kształtującą formę 
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona 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 PN70 /B-10100 p. 3.3.2.  
 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie tynków gipsowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, specyfikacją  
ogólną oraz przepisami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, SM i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00. 
  
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.  
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
 
2.3. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca 
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wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
 
2.4. Piasek  
 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje 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.  
 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw  
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  
 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy  
budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę 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-
B19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgoda 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  
jednolita i jednobarwna 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.  
 
  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00. „Wymagania ogólne” .  
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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 wolnospadowej,  
– pompy do zapraw,  
– przenośnych zbiorników na wodę.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów  
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się  
zgodnie z norma BN-88/673108. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić  
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić  
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach  
stalowych.  
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i  
nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót   
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone elementy w ścianach.  
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że wciągu 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 podło ża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać  
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wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć  
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć  
10-proc. roztworem szarego mydła. 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/B10100 p. 3.3.1.  
 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w 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 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” .  
  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
wody oraz kruszywa.  
 
6.3. Badania w czasie robót   
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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”.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót   
 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją materiałową i zmianami w dokumentacji  
powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
– przyczepności tynków do podłoża,  
– grubości tynku,  
– wygładu powierzchni tynku,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. „W ymagania ogólne”.   
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania   
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie  
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę pozioma. Powierzchnie stropów żebrowych i 
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie  
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne”.   
 
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.  
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8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora  
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać  
roboty tynkowe.  
 
8.4. Odbiór tynków   
 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.  
 
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 4mm w  
pomieszczeniu,  
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
powierzchni miedzy 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 PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” .   
 
9.2. Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– przygotowanie zaprawy,  
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– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, – ustawienie i rozbiórkę rusztowań, – 
przygotowanie podłoża,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów okiennych oraz innych elementów 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, przez oklejenie folia  
– wbudowanie systemowej siatki zbrojeniowej  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– osiatkowanie bruzd, montaż profili tynkarskich, montaż profili uszczelniających  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– wykonanie tynków,  
– reperacja tynków po dziurach i hakach,  
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  
– usuniecie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nietynkowanych,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań  
niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Normy   
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego 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 Cześć B – Roboty wykończeniowe,  
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.  
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1. CZEŚĆ OGÓLNA  
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W 
ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE.  
 
1.2. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych.  
 
1.3. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1., w szczególności zakres wg pkt. 3 ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST   
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków  
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania 
jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania 
podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także 
ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, 
podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, 
przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków. Wymagania 
dla tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie.  
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się  
wyprawę.  
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównującą nałożona na powierzchnie elementu 
budowlanego.  
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  
Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.  
Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno-lub wielowarstwowa 
(dwu lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powlokę  
wyrównawcza, ochronna i dekoracyjna.  
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy.  
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Masa tynkarska –masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.  
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w  
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.7. Dokumentacja robót tynkowych   
Dokumentacje robót tynkowych stanowią:  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z  
badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
Tynki pocienione należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego  
przedmiotu zamówienia.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  
normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodną z wymaganiami  
podstawowymi, albo  
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli  
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
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obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub 
aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2. Rodzaje materiałów   
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PNB-10109:1998 lub aprobat technicznych.  

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B10106:1997 lub aprobat technicznych.  

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione oraz  
ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać  
wymaganiom normy PN-90/B-14501„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Do zapraw tych należy stosować:  
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,  
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,  
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolita i jednobarwna 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna 
określone są w normie PN-EN 459-1:2003,  
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,  
– 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 badan laboratoryjnych można stosować  
tylko wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat  
technicznych.  
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowie wyrobów do robót tynkowych  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
–są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek  
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tynkarskich nieznanego pochodzenia.  
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych   
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być  
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone 
w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny 
być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa 
i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub 
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 
zasiekach).  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych  
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będa przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 
tynkarskich lub mas tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  
– mieszarki do zapraw,  
– agregaty tynkarskie,  
– betoniarki wolnospadowe,  
– pompy do zapraw,  
– przenośne zbiorniki na wodę,  
– tynkarskie pistolety natryskowe,  
– zacieraczki do tynków.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
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opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów 
workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement 
i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne”.   
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót   
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone elementy.  
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą  
być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie 
niższa niż +5°C pod warunkiem, że wciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W 
niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.  
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 
cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego 
elementu w warunkach zimowych. Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków 
pocienionych barwionych nie może przekraczać 80%. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej 
na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, 
dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile 
wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.  
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione  
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na 
który nakłada się wyprawę. Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:  
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),  
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,  
– z zaprawy cementowej marki z4-z7,  
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki z2-z7,  
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
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podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające 
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są  
aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić  
powierzchnie. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być  
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć  
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać  
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając 
stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz  
warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być  
wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie woda, zagruntowanie 
bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:  
– obrzutka wstępna,  
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,  
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.  
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami  
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  
specyfikacji technicznej.  
 
5.4. Wykonanie tynków pocienionych  
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są  
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki pocienione mogą  
być jedno-lub wielowarstwowe (dwu-lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę  
wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się  
następujące typy tynków pocienionych:  
– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej  
stwardnieniu (około 24 h) cyklina zębata o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 
najgrubszego ziarna,  
– zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gładkiej  
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,  
– natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim lub  
pistoletem tynkarskim,  
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.  
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. Przy wykonywaniu tynków pocienionych 
należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie 
przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz 
jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać  
następujących zasad ogólnych:  
– mieszankę tynkarska dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
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projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw 
(tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,  
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe,  
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany 
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,  
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami  
narożnikowymi,  
– elementy wpuszczane w tynk osądzać równomiernie na całym obwodzie,  
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,  
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku 
są niedozwolone  
– należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,  
– ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji  
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej,  
– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż  
do podłoża, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie 
niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić  
odpowiednia masa elastyczna,  
– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym  
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,  
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobrą wentylację.  
 
5.5. Wymagania dotycz ące tynków pocienionych  
 
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się  
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. oznaczenie przyczepności 
tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność  
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania 
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do 
podłoża.  
 
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. miara odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  
 
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – ztym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W 
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tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.  
 
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych.   
Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolita barwa – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 
Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów 
oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i 
spękań napowierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych 
lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) 
tynku.  
 
5.5.5. Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi tynków   
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe 
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie 
powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.  
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu.  
 
5.5.6. Wykończenie naro ży i obrze ży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych.   
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami 
blacharskimi z kapinosem. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy 
ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami 
przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i 
wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych   
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  
 
6.2.1. Badania materiałów   
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Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
 
6.2.2. Badania przygotowania podło ży  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbęścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania,  
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę  
wyglądu.  
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki 
badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. a następnie odnotowane  
w formie protokołu kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót   
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót   
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada ń  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółowa) wraz z  
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed  
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące  
wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 
roku od daty ukończenia robót tynkowych.  
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6.4.2. Opis bada ń  
 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną  
w PN85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim  
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  
Przyczepność międzywarstwowa tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą  
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 
dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  
 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać  
młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  
 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać  
na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 
stwardniałej zaprawy.  
 
6.4.2.4. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić  
za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać  
przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów 
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać  
w sposób następujący:  
– powierzchnie tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metoda kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików).  
 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  
 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach  
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. Wyniki badan powinny być  
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz  
wykonawcy.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „ Wymagania ogólne”.   
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych   
Powierzchnie tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynków 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. Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się  
w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się  
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów 
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnie ościeży w 
stanie surowym.  
 
7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej dla 
konkretnego podmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i 
obmiaru robót tynkowych. W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach 
zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w 
założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne”  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu   
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być  
dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa 
oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)   
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja  
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
- książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli  
spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać  
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badan są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny tynki 
pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania  
tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku  
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 
usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
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uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji   
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie  
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 „Wymag ania 
ogólne”.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści   
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość  
tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkowe uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości,  
– ocenę  
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i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów okiennych oraz innych elementów 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, przez oklejenie folia  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  
– umocowanie profili tynkarskich,  
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– wykonanie tynku jedno-lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 
wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  
– usuniecie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń  
na elementach nietynkowanych,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy  
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu  
terenu. Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę  
oddzielnej płatności.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1).  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
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przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy   
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część  
4) Arkady, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, późn. 
881).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn.  
zmianami).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 

 LIPIC 2012 

54 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

ADAPTACJA POMIESZCZE Ń W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 

 

 

 

INWESTOR:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 

UL. KOLONIALNA 13 

59-140 CHOCIANÓW 

 
 
SST-B04  
ROBOTY MALARSKIE  
 
 
Kod CPV45442100-8  
 
SPIS TREŚCI  
 
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
 



 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 

 LIPIC 2012 

55 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.:” ADAPTACJA POMIESZCZE Ń                        
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE”. 

1.2. Zakres stosowania SST   
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. wg pkt.3 ST-00 „wymagania ogólne”. Odstępstwa od wymagań  
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad wiedzy budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  
malowania wewnętrznego. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania 
powłok malarskich wewnętrznych na ścianach i sufitach.  
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Dodatkowo w Specyfikacji używane są  
następujące terminy:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia  
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na  
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich   
Dokumentację robót malarskich stanowią:  
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– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z  
badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST-00  
„Wymagania ogólne” .   
Poza wymaganiami podstawowymi materiały stosowane do wykonania robót malarskich 
powinny mieć termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2. Rodzaje materiałów   
 
2.2.1. Materiały do malowania wn ętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  
• farby emulsyjne  
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Ściany we wszystkich pomieszczeniach oprócz sanitariatu należy dodatkowo pokryć lakierem 
ochronnym bezbarwnym do wysokości 1.5m 
 
2.2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne 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 musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00„Wymagania ogólne” .   
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3.2. Sprzęt i narz ędzia 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 wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  
składników farb,  
– agregaty malarskie ze sprężarkami,  
– drabiny i rusztowania.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
 
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 uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest  
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń  
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne”  
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać  
po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem założenia elementów z tworzyw 
sztucznych oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów,  
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5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie  
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do  
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być sucha i 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 woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
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.  
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich   
 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli podłoże jest suche i spełnione są  
wymagania z pkt.5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic 
przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta 
farby, która powinna zawierać:  
-informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
-sposób przygotowania farby do malowania,  
-sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),  
-krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
-czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,  
-zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
-zalecenia w zakresie bhp.  
 
5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich  
Powłoki z farb powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  



 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 

 LIPIC 2012 

59 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. 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 podło ży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:  
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 6 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
• murów ceglanych i kamiennych – wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość  
powierzchni, wilgotność muru,  
• podłoży betonowych – czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność  
podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
• tynków zwykłych i pocienionych –równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
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 podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badan powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli i akceptowane 
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przez inspektora nadzoru.  
 
6.6.2. Badania materiałów  
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 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,  
 
6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich ze 
SM, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć  
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.  
 
6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed  
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania 
techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy  
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
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• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badan 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 wełniana lub bawełniana szmatka 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 każda stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie  
wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra 
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą  
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagani a ogólne”.   
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.  
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur 
o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w  
rozwinięciu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wy magania ogólne”.   
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli 
wszystkie badania dały wynik zgodny z niniejszą SST można uznać podłoża za wykonane  
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prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić  
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości  
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić  
badanie podłoży.  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
robót. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczna 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. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki                  
z wymaganiami i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki  
malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
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- ocenę wyników badan,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji   
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie  
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści   
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
-ustawienie rusztowań przesuwnych,  
– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
– przygotowanie podłoży,  
– próby kolorów, 3 sztuki na kolor, wielkości min. 1,00 x 1,00 m  
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– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych,  
– wykonanie prac malarskich,  
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań  
niezbędnych do wykonania robót malarskich.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1.Normy  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  
styrenowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cześć  
4) Arkady, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zadaniu pn.: „ 
1.1. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniui realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istniejepewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania napodstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
pokryć podłóg wykładziną obiektową, która stanowi wierzchni element warstw podłogowych, w 
szczególności: 
- wykonanie posadzki wraz z wylewką samopoziomującą 
- przygotowanie podłoża pod montaż wykładzin i okładzin ceramicznych 
- montaż wykładzin 
- układanie okładzin ceramicznych 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych, oraz ich odbiory. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami 
podanymi w ST - „Wymagania ogólne”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST -„Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinow ych 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz specyfikacje materiałowe (SM) 
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane, 
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z protokołami z badań 
kontrolnych, 
− dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie specyfikacji materiałowych uwzględniających: 
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
− lokalizacje i warunki użytkowania, 
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
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– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na 
odpowiedniedokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania wykładziny, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST-00„Wymagania ogólne” i specyfikacji materiałowej . 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- posadzka cementowa 
- masy wyrównujące 
- wykładzina obiektowa – kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym 
- płytki ceramiczne na ściany i posadzki w sanitariacie oraz na jednej ze ścian pom. socjalnego. 
- materiały pomocnicze (klej, fugi, silikony, listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony, 
środki do usuwania 
zanieczyszczeń, środki do konserwacji wykładzin). 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice. 
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 w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
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i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano ST - „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -„ Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wymagania dotycz ące podło ża. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
- suche:- maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM 
nie może przekraczać 2,5 %, 
- bez rys i spękań:- wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do 
montażu wykładzin, 
- gładkie: - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
- równe oraz poziome: - maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm 
na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
- czyste i nie pylące:- powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, 
zaprawa, lepik itp.). 
 
5.3. Układanie wykładziny. 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 
instalacyjnych, 
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
- sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych 
prac mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia 
ścian lub podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują 
następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 – 25 °C 
- temperatura podłoża 15 – 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max 75% 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są 
zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 
- wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w 
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pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Do klejenia używać szpachle wg Specyfikacji materiałowej i wytycznych producenta. 
Szpachli nie należy: 
- nakładać w temperaturach niższych niż +10 st.C. 
- używać w przypadku podłoży wilgotnych lub narażonych na ewentualne zawilgocenie od dołu. 
Powierzchnia, na którą będzie nakładany klej musi być sucha, chłonna, równa, odporna na 
nacisk i rozciąganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementów 
luźnych, lakierów, wosków, olejów, rdzy, śladów gipsu i produktów, które mogą utrudniać 
połączenie. Należy skontrolować wilgotność na całej grubości za pomocą higrometru 
węglikowego lub elektrycznego, pamiętając, że elektryczny podaje wartości przybliżone. 
Poziom wilgotności nie może przekraczać: dla powierzchni cementowych 2,5-3%, dla 
powierzchni na bazie gipsu lub anhydrytu 0,5%. W wypadku konieczności wyrównania 
niespójnych powierzchni, wypełnienia i połączenia szczelin, zapoznać się z kartami 
technicznymi produktów przeznaczonych do przygotowywania podłoży. 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ułożyć kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. Na przygotowanym podłożu należy 
wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem 
kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż 
rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na 
przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej 
wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 
odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej typu A3. Gdy klej 
uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć 
wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o 
ciężarze ok. 50 - 70 kg. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 
godziny. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 
Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki 
wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe 
wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura 
należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie sznura wykonujemy w 
dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 
mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest 
jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu. 
Wykładziny używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, wymagają prawidłowej i regularnej 
konserwacji. W tym celu należy wykonać: - czyszczenie początkowe – po ułożeniu powierzchnię 
wykładziny należy dokładnie zmyć środkami do czyszczenia wykładziny z PCW. Pierwsza 
konserwacja – po umyciu i wyschnięciu wykładzinę należy zakonserwować nakładając min. dwie 
warstwy odpowiedniego środka do konserwacji. Konserwacja bieżąca – zakonserwowana 
wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji polegającej na zamiataniu i okurzaniu, a także myciu 
roztworem środka do konserwacji w rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 %. Konserwacja okresowa – w 
miejscach większej eksploatacji np. na ciągach komunikacyjnych konserwacja zużywa się 
szybciej niż w miejscach słabiej używanych. Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną 
konserwację można odnowić. W tym celu należy całkowicie usunąć zniszczoną powłokę 
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nanosząc środek zmywający. Następnie całą posadzkę dokładnie umyć i ponownie 
zakonserwować nanosząc min. dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji. 
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych stosować specjalne listwy 
dylatacyjne. 
 
5.4. układanie płytek na ścianach i posadzkach 
Do układania okładzin ceramicznych można przystąpić po: 
- zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, 
- wysezonowaniu posadzek 
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach, 
- sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych. 
Płytki należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 5 – 25 °C 
- temperatura podłoża 5 – 25 °C 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić czy ilość płytek jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są 
zgodne z ustaleniem z Zamawiającym i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 
Do klejenia glazury używać klejów wg Specyfikacji materiałowej i wytycznych producenta. 
Powierzchnia, na którą będzie nakładany klej musi być chłonna, równa, odporna na nacisk i 
rozciąganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementów luźnych, lakierów, wosków, olejów, rdzy, 
śladów gipsu i produktów, które mogą utrudniać połączenie.  
Poziom wilgotności nie może przekraczać: dla powierzchni cementowych 5%, dla powierzchni 
na bazie gipsu lub anhydrytu 1%. W wypadku konieczności wyrównania niespójnych 
powierzchni, wypełnienia i połączenia szczelin, zapoznać się z kartami technicznymi produktów 
przeznaczonych do przygotowywania podłoży. 
Fugowanie należy przeprowadzić po oczyszczeniu szczelin z pozostałości klejów. Kolorystyka 
fugi oraz mas silikonowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Masy silikonowe stosować w 
narożnikach wewnętrznych i dylatacjach. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” 
 
6.2. Kontrola jako ści wykonanych robót, wymagania 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- prawidłowość bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
- zgodność robót z projektem technicznym. 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 
 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność na zasadach obowiązujących w umowie. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty 
użytychwszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
- roboty przygotowawcze, pomiary, 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
- koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 
wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
- koszty składowania gruzu na wysypisku, 
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych 
uzgodnień i pozwoleń, 
- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr147, poz. 1229). 
 
10.2.Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz.1779). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higienypracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz.1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie wsprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady,Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zadaniu pt. „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CHOCIANOWIE”. 

 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. wg zakresu opisanego w pkt.3 ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                            
z wykonaniem:  
-dostawy i montażu klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych  
-dostawa i montaż armatury sanitarnej w dwóch pomieszczeniach   
-dostawy i montażu rolet w 4 pomieszczeniach wraz ze sterowaniem elektrycznym 
-dostawy i montażu gniazd, włączników i oświetlenia we wszystkich salach 
-montażu listew dylatacyjnych  
-prac wykończeniowych 
-montaż stolarki drzwiowej aluminiowej.  
-montaż nowych kratek wentylacyjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w Specyfikacji Materiałowej.  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać  
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów dostarczy na wniosek Inspektora nadzoru świadectwa potwierdzające odpowiednią  
jakość materiałów. Materiały do montażu mają zostać dostarczone kompletne, pokryte 
wymaganymi powłokami zabezpieczającymi.  
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3.SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne".  
Sprzęt do wykonania montażu.  
 
4.TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne".  
Pakowanie i magazynowanie elementów powinno odbywać się w pomieszczeniach i 
magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest 
przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Prace przygotowawcze do wykonania zakresu prac  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne". Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów należy:  
-przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów,  
-przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy,  
-przygotować rusztowania pomocnicze.  
 
5.2.Wykonanie robót  
 
5.2.1.Monta ż  
Warunki przystąpienia do robót:  
-przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworów  
-przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów  
pomocniczych.  
-sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia elementów konstrukcji,  
-zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu elementów,  
-usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
Instalacje elektryczne, umiejscowienie gniazd i włączników należy ustalić bezpośrednio z 
Zamawiającym. Należy przewidzieć wykonanie odrębnej instalacji elektrycznej zasilającej 
klimatyzację oraz rolety wraz z osobnymi zabezpieczeniami w rozdzielce elektrycznej. 
Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji należy również uzgodnić z Zamawiającym.  
 
6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności powinny być oceniane:  
-zgodność wymiarów,  
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-jakość materiałów, z których zostały wykonane,  
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-prawidłowość i trwałość zakotwienia,  
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
-jakość powłok malarskich.  
-pion i poziom zamontowanych elementów,  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeży.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
-1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
-2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
-3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Należy dokonać sprawdzenia instalacji elektrycznej poparte protokołem podpisanym przez 
uprawnioną osobę. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty będą odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacjami, Dokumentacją  
Projektową i poleceniami Inspektora.  
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  
-roboty przygotowawcze  
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
-wykonanie montażu  
-montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń  
-uporządkowanie stanowiska robót  
-niezbędne pomiary i badania  
 
10.PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Normy PN/65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
10.2. Inne  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I  
-Instrukcje i wytyczne producentów 


