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WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkowych i malarskich korytarzy i klatek schodowych szkoły 
LO nr1 ul.Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczna (ST) jako cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecania robót opisanych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekro ć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. 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. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym  – należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. 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, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 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. 
1.4.5. obiekcie małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. 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 nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 



1.4.8. robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na  przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. 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. 
1.4.11. terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeni, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. 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. 
1.4.13. pozwoleniu na budow ę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. 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 metoda montażu – 
także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. 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. 
1.4.17. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. 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 integralna całość użytkową. 
1.4.20. 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 pózn. zm.). 
1.4.21. 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. 
1.4.22. opłacie  – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez 
zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.23. 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. 
1.4.24. 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. 
1.4.25. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 



1.4.26. rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca 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. 
1.4.27. laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. 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. 
1.4.29. odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.30. 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. 
1.4.31. projektancie  – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i 
możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4.35. 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.U. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.4.36. 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 
bieżące 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. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacj i) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę 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. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
1.4.39. 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. 
1.4.40. 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. 
1.4.41. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 



1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacj ą umowy  – jest to osoba prawna lub fizyczna określoną 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana uproszczona dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacja i ST 
Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacją i ST. Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przdziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu 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 budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował 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:  



1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) 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. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 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 budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, 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. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 



Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające 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 nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST 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. 
3. 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 ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji, ST 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. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 



5.1.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
5.1.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 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 badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 



będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcze do badane będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami 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 badań 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 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Norma lub 
4) aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez 
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
• date przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• date przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 



• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się do nich. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Ksi ążka 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 ST. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 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: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie 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. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja i ST, 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 ST 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 wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji j i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt 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. 
7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora 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. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją i ST. 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, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i ST 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. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 



2. 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. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i 
gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 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 ST i w dokumentacji. 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. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i orga nizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 



− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z 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 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
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, poz. 2086). 
10.2. Rozporz ądzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych 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 - 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 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). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa1989-1990. 
− 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. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH 

ST-01 
(CPV-454100004) 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
SST2 ROBOTY TYNKOWE 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa zamówienia 

- Obiekt: Pomieszczenia szkolne komunikacji wewnętrznej 
- Adres: ul Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik 
- Inwestor: Starostwo Powiatowe Prudnik 

 
1.2.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i 
odbioru robót tynkarskich w w/w obiekcie. 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym 
związane  

- tynki gipsowe ścian, sufitów i ościeży 
 
1.4.Teren budowy 

1.4.1.Charakterystyka terenu budowy 
roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym budynku 
 

1.4.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  
warunkach umowy. roboty budowlane będą prowadzone w budynku będącym w użytkowaniu 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną  
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
- książka przedmiaru robót 
- zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych  

 
1.4.3.Ochrona własno ści i urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
 

1.4.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 

1.4.5.Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z 



przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

-Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów 
budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed 
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni 
estetycznego wyglądu 

-Sztablatura - tynk szlachetny, którego zewnętrzna warstwa wykonana jest z gipsu 
modelowego lub mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego 

-Boniowanie - dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego naśladownictwo 
wykonane w tynku. 

 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.Stosowane materiały 

-środki gruntujące  
-środki do czyszczenia podłoża  
-gotowa zaprawa tynkarska (np. KNAUF GOLDBAND ) 
-woda  

 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
3.2.Sprzęt niezb ędny do wykonania robót tynkarskich 
-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-rusztowania 

 
4.TRANSPORT 

-Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 
5.ROBOTY BUDOWLANE 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.Warunki przyst ąpienia do robót tynkarskich 
 Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace 
budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny 
być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Zalecane jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu 
osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu 
surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w 



niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 
 
5.3.Wymagania stawiane podło żom pod tynki 
  
-Podło ża z istniej ącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 
dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i 
naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i 
wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami 
nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i 
zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
 
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim 

5.4.1.Wymagania dotycz ące wykonywania tynków  
-Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są 
gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe 
ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 

 Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące 
typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 
uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. 
Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą 
oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z 
betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych 
podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare 
podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
Wymagania dotycz ące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarsk ich 
zawieraj ących gips 
 Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy 
zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, 
które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 



- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży 
betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji 
polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę 
kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. 
Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra 
przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą 
oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość 
tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości 
warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 
określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną 
techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, 
należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie 
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 
odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 
dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość 
zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa 
tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób 
gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 
gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 
równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład 
tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na 
jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 
powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 
narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 
zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt 
wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W 
tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać 
podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki 
powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 
do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne 
nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 



Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 
przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 
gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że 
strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. 
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z 
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
Stiuk Wenecki na kolumnach o przekroju kołowym . Cztery kolumny w korytarzu. 
Stiuk Wenecki Tynk Stiuk Wenecki Wapienny, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem 
nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej 
powierzchni jest jej naturalny wygląd kamienny, dzięki zawartości mączki marmurowej oraz 
satynowy połysk z optyczną przestrzenną głębią. Zakres zastosowania: Stiuk Wenecki 
przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe oraz na 
wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń. 
Wykończenie i zabezpieczenie: Po wyschnięciu, Stiuk Wenecki można pokryć specjalnym 
Woskiem Dekoracyjnym, który pogłębia kolor i połysk, podkreślając uzyskany efekt.  
SPOSÓB WYKONANIA:  
Przygotowanie podłoża: Stiuk Wenecki wymaga podłoża porowatego, mocno związanego, 
suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego 
od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba 
dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy 
zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Wszystkie powierzchnie (oprócz surowych 
tynków cementowych) przed nałożeniem tynku Stiuku Weneckiego muszą być zagruntowane 
odpornym na alkalia Gruntem. 
Uwaga!:  
-Tynkując zbyt słabe podłoże ryzykujemy powstawanie pęcherzy i odpadanie tynku. 
-Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.  
-Tynk Stiuk Wenecki Wapienny można bezpośrednio nakładać na niemalowane wcześniej, 
surowe, sezonowane tynki zawierające cement i wapno. Tylko wtedy zwiąże się z podłożem w 
jedną nierozerwalną całość.  
-Stiuk Wenecki Wapienny nie nadaje się na zawilgocone podłoża. Przed nałożeniem należy 
usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybienie oraz 
zastosować Grunt odcinający 
Przygotowanie tynku:  
Suchy tynk zalewać wodą, stale mieszając, w ilościach 3,25-3,5 litra wody na każde 5 kg 
suchej mieszanki. Tak przygotowaną masę o konsystencji pozwalającej na jej przyczepność 
do narzędzi i podłoża, zamknąć i koniecznie pozostawić w opakowaniu na minimum 24 
godziny lub dłużej. Po okresie dojrzewania powtórnie zmieszać, można dolać niewielką ilość 
wody celem uzyskania preferowanej konsystencji. Barwienie: Wystarczy wlać barwnik i 
dokładnie wymieszać. Do dyspozycji Państwa jest cała gama nowych, odpornych na alkalia, 
Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość Stiuku 
Weneckiego do wykonania całej dekoracji. Wskazówki: Tynki wapienne, aby dobrze związały 
wymagają odpowiedniej ilości wody. W czasie aplikacji należy podjąć różnorakie kroki, aby 
wysychanie było możliwie długie i równomierne. Należy zadbać o podłoże przez odpowiednie 
nawilżenie oraz zapewnić odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Aby nie doprowadzić do zbyt 
szybkiego nierównomiernego przesychania Stiuku Weneckiego należy wyłączyć ogrzewanie, 
najlepiej pracować w zamkniętych pomieszczeniach, bez przeciągów, w temperaturze powyżej 
5oC, z dala od silnego oświetlenia sztucznego i bezpośredniego działania promieni 
słonecznych na dekorowane powierzchnie.  
Dekorowanie:  
1 warstwa:  W każdym przypadku bez względu na rodzaj zastosowanego gruntu i podłoża, 
przed rozpoczęciem nakładania Stiuku Weneckiego należy całą powierzchnię zwilżyć wodą w 
sposób proporcjonalny do jej chłonności. Stiuk należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i 
wygładzić. Odpowiednie operowanie narzędziem umożliwia wykonawcy stworzenie "rysunku" 
dekorowanej powierzchni. Odczekać 12-24 godziny aby powierzchnia była sucha.  
2 warstwa:  Przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy należy całą powierzchnię 
delikatnie zwilżyć wodą przy użyciu np. wilgotnej gąbki, zapobiegając spływaniu strużek wody 



w dół. Przed aplikacją należy również sprawdzić stan krawędzi pacy - muszą być idealne. 
Najlepiej przeszlifować je papierem ściernym 2000, aby były równe i ostre. Nakładać cienką 
warstwę Stiuku Weneckiego na całą powierzchnię, na przemian delikatnie nakładając i 
ściągając nadmiar materiału przesuwając po nałożonej warstwie ostrym kantem pacy, zawsze 
zaczynając na suchej części i kończąc na mokrej (metoda ta pozwala uniknąć szpecących 
"kresek" - śladów po pacy). W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. W czasie 
przesychania drugiej warstwy "wybłyszczamy" stiuk, poprzez kilkukrotne mocne przeciąganie 
ostrym kantem pacy. Przy wybłyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej 
czystości (najlepiej usuwać z pacy jakiekolwiek ślady materiału po każdym przeciągnięciu, 
przy pomocy papierowych ręczników lub suchej szmatki).  
3 warstwa:  W zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć możemy nałożyć 3 warstwę 
postępując dokładnie jak w drugiej, zarazem drugą należy traktować jak pierwszą. Dodatkowe 
efekty:  
Efekty szablonami. Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich 
należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem drugiej warstwy. Efekty pojawią się jako 
dekoracyjne przebarwienia w czasie wybłyszczania ostatecznej warstwy. Woskowanie: 
Woskowanie można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia dekorowania. Wosk należy 
nanosić przy użyciu pacy. Nanieść niewielką ilość wosku na krawędź pacy, nakładać na 
powierzchnię 0,5 do 0,7 m2 i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę. Kiedy delikatnie 
przysycha zaczynamy polerować przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego lub szmatki. 
Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do 
całkowitego pokrycia powierzchni. Zastosowany wosk nadaje połysk na płaskich 
powierzchniach i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy 
wykonanie niewielkiej próbki. Namydlanie: W celu zastosowania Stiuku Weneckiego w 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie działanie wody, należy zamiast wosku zastosować Mydło Dekoracyjne, służące 
do hydrofobizacji i pielęgnacji powierzchni tynków wapiennych. Mydło można zastosować 
również ze względów estetycznych. Nanosimy roztwór mydła pędzlem, rozcieramy plastikową 
japonką i polerujemy przy pomocy zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii 
HDPE), aby nadać połysk i usunąć nadmiar mydła. Namydlanie można rozpocząć praktycznie 
po przeschnięciu finalnej warstwy tynku. Szczegółowa instrukcja namydlania znajduje się na 
opakowaniu Mydła Dekoracyjnego. Zastosowane mydło nadaje niewielki połysk i przyciemnia 
kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki. 
Stiuk Wenecki Wapienny dzięki zawartości wapna działa bakteriobójczo, jego wysoka 
alkaliczność zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni. Składniki produktu są pochodzenia 
naturalnego. Narzędzia: Paca ze stali nierdzewnej, szpachelka, papier ścierny 2000, gąbka, 
wilgotna szmatka, szmatka lub tampon bawełniany. Po skończonej pracy narzędzia umyć w 
ciepłej wodzie. Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania 
wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki 
malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 



przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6.2.Kontrola podło ży. 

-Badania podło ża pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 
przeprowadzić następujące próby: 

-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za 
pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 

-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 
pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – 
zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką 
lub cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

 
6.3.Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych. 
 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 

-Badanie przyczepno ści tynku do podło ża 
 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 
(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły 
przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
 

-Badania grubo ści tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 
aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
  

-Badania wygl ądu powierzchni tynku 
 Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 
dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby 
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 



Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o 
tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są 
następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku 

do podłoża. 
 

-Badania prawidłowo ści wykonania powierzchni i kraw ędzi tynku 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w 
których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na 
skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków 
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są 
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 
tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm 
oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie 
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez 
pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z 
dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza 
się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą 
poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 
i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 
odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV 
nie powinny być większe niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na 
wysokości całego budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 
  

-Badania wyko ńczenia tynków na naro żach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
 Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne 
powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych 
na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w 
zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, 
tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w 
tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć 
listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 



nadzoru inwestorskiego. 
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary 
będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.2.Zasady obmiaru robót tynkarskich 

-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie 
surowym. 

-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg 
opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez 
największą wysokość. 

-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z 
uwzględnieniem wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając 
powierzchnie czoła i bloków balkonów lub stropów loggi, jeżeli ich grubość 
przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i stropów loggi 
szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 

-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych 
i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez 
dodatku za krawędzie. 

-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli 
każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o 
powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o 
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni 
nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 
m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni 
ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w 
świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie 
otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez 
ościeżnicy. 

-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów 
obrysu obramowania. 

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu 

nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną 
powierzchnię ścianki. Przy większej grubości każda stronę ścianki należy 
normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie. 

-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 
sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie 
pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych 
powierzchni do 0.5 m2. 

-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni 
boków gładkich lub profilowanych 

-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i 
żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości 
pasów i wysokości belek. 

-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem 
rozstawu belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów 
dla pół w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek 



sztablaturę należy obliczać wg nakładów dla sufitów. 
-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy 

dwoma profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów 
ciągnionych. Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy 
normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg 
nakładów dla ścian. 

-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów 
ciągnionych profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową 
przyjmować należy szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie 
profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po obciągnięciu. 

-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg 
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT TYNKARSKICH 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi ostatecznemu 
-odbiorowi końcowemu 

 
8.1.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

8.1.2.Odbiorowi robót zanikaj ących w pracach tynkarskich podlegaj ą: 
       Podłoża: 

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz 
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki 
powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed 
odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do 
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika 
budowy. 

 
8.2.Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich  
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk 
może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i 
trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 



roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

 
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
8.4.Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 
zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
 
9.ROZLICZNIE ROBÓT TYNKARSKICH 
9.1.Sposób płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane: 

-Na podstawie wartości robót określonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej 
kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilości robót) 

 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 

-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i 
innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów) 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT) 
 
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 
- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze” 
- 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-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 
- PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych 

do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na 

placu budowy” 
- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 
- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy” 
- PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania” 
- PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania” 

- 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” 



- PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku” 
- PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności” 
- PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 

do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie” 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 poz.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
Malowanie korytarzy i klatek schodowych LO nr 1 ul. Gimnazjalna, 48-200Prudnik 

ST-02 
45442100-8 Roboty malarskie 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
SST1 ROBOTY MALARSKIE   
Malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi (Palazzo) 
Malowanie grzejników farba standard 
Malowanie tynków farbą Lateksową (Palazzo) od poziomu 0,00m do poz. 1.80m nad podłogą, 
Malowanie tynków farbą Akrylową (Palazzo) od poz. 1.80m do sufitu + sufit. 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich.  
1.2 Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Zakres robót obj ętych w SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  
- malowanie farbami Akrylowymi tynków klatki schodowej sufitów i ścian korytarzy szkolnych, 
od wysokości 1.80m ponad poziomem podłóg  
- malowanie farbami Lateksowymi tynków ścian klatki i korytarzy szkolnych od poz. posadzki 
do wys. 1.80m nad jej poziom 
- malowanie stolarki drzwiowej, farbami olejnymi  
- malowanie grzejników farbami olejnymi zwykłymi zalecanymi do grzejników radiatorowych. 
Do specyfikacji dołączono załącznik kolorystyki deseni malowanych oraz typ farb (PALAZZO)  
1.4 Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST wymagania ogólne.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST "Wymagania ogólne".  
 
 
2. Materiały  
2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2 Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzajów farb należy stosować: 
-   terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania  
 
2.3 Farby budowlane gotowe   
2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.3.2 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie   
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia do ITB.  
2.3.3 Wyroby chlorokauczukowe   
- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania             
      wydajność - 6-10 m2

/ dm3
,  

      max. Czas schnięcia - 24h  



- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna -   
      wydajność -15-16 m2

/ dm3
,  

      max. Czas schnięcia - 8h  
- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania 
podkładu pod powłoki chlorokauczukowe  
- rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych  
 
2.3.4 Wyroby epoksydowe   
- gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2

/ dm3
,  

max. Czas schnięcia - 24h  
- farba do gruntowania epoksydowa 
wg PN-C-81911: 1997 [10] wydajność 
- 4,5-5 m2

/ dm3  
max. Czas schnięcia - 24h  
- emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność - 5-6 m2

/ dm3  
max. Czas schnięcia - 24h  
- emalia epoksydowa chemoodporna, szara 
wydajność - 6-8 m2

/ dm3  
max. Czas schnięcia - 24h  
- lakier bitumicznoepoksydowy 
wydajność - 1,2-1,5 m2

/ dm3 
max. Czas schnięcia 12h  
2.3.5 Farby olejne i stalowe   
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [8] 
wydajność - 6-8 m2

/ dm3  
max. Czas schnięcia - 12h  
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [9]  
wydajność 6 - 10 m2

/ dm3  
2.3.6 Farby akrylowe do malowania tynków   
wymagania dla farb:  
Hydrofobowa farba do wykonywania pokryć malarskich na   takich   podłożach   jak:   tynki   
cementowe   i cementowo-wapienne,   cienkowarstwowe   tynki mineralne   i   dyspersyjne,   
betony,  materiały   gipsowe, płyty   gipsowo-kartonowe.  Nie   należy   jej   nakładać   na tynki 
wapienne,  powłoki z  farb klejowych,  olejnych,  na powierzchnie   lakierowane   i   z   tworzyw   
sztucznych. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na   terenie   gdzie  
może  wystąpić   podwyższone   stężenie zarodników mchów,   glonów  itp.(np.  w  okolicach   
lasów, zbiorników   wodnych)   zaleca   się   opcjonalnie   wzmocnić odporność farby   
dodatkiem   środka   biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). 
Dane techniczne: 
Skład:  dyspersja wodna żywicy akrylowej, wypełniacze mineralne, pigmenty  
Gęstość objętościowa: ok. 1,45 g/cm³  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 13000 
Przepuszczalność pary wodnej  przez powłokę:  ≥ 140 g/m2 24h 
Odporność powłoki  na  szorowanie na mokro:  ≥ 5000 cykli 
Dane wykonawcze: 
Temperatura   stosowania   (powietrza,   podłoża, materiałów): od +5o C do +25o C 
Czas   wysychania   powłoki:   ok.   12   godzin   przy temperaturze +20°C 
Zużycie   przy   jednokrotnym   malowaniu:   ok.   150-250 ml/m2   w zależności  od chłonności   
i  struktury podłoża oraz wybranej metody malowan 
wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków  
- grubość -100-120 µm  
- przyczepność do podłoża - 1 stopień  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć  
lub odstawania od podłoża  
- twardość względna - min 0,1  
- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,Om nie powinna powodować 
uszkodzeń powłoki  
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg 
PN-73/C-81400 [17].  
2.3.7 Farby Lateksowe. 
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 



Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i 
II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 
odporności na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I 
pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. 
W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm. 
Ubytek grubo ści powłoki, po okre ślonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej 
klasy 

• Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa II ≥5 µm i <20 µm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa III ≥20 µm i <70 µm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa IV <70 µm po 40 cyklach szorowania 
• Klasa V ≥70 µm po 40 cyklach szorowania 

Norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli szorowania na mokro, jaką trzeba 
wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: min. 2000, 
3000, 4000 lub  5000 cykli szorowaniaw zależności od rodzaju farby. 
Stopie ń połysku 
Generalna zasada: im większy stopień połysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z 
klasy I bądź II to produkty o połysku: mat, mat satynowy lub półmat. Do  pomalowania lamperii 
lub ścianę, w miejscu intensywnego zużycia przez ścieranie stosujemy farbę o wysokiej klasie i 
jak największym połysku. 
Wydajno ść i siła krycia 
Farby lateksowe cechują się dużą wydajnością. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest 
podawana dla jednej warstwy. Ze względu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiągnąć, 
farby lateksowe, pomimo dobrej siły krycia, wymagają standardowo dwukrotnego malowania. 
 
2.4 Środki gruntuj ące  
2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi dyspersyjnymi:  
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chłodnych podłożach 
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego 
samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
 
 
3. Sprzęt  
3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4. Transport  
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [16] i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.  
 
5 Wykonanie robót  
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia. 
5.1 Przygotowanie podło ży  
5.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy  
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [19], dla danego typy farby podkładowej.  
5.2 Gruntowanie  
5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  
5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.3 Przy malowaniu farbami chlorokałczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.  
5.2.4 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  
5.3 Wykonanie powłok malarskich:   
5.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 



myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodnie  
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  
 
6. Kontrola jako ści  
6.1 Powierzchnia do malowania.   
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni  
- sprawdzenie wsiąkliwości  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża  
- sprawdzenie czystości  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  
6.2 Roboty malarskie   
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  
- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach  
- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści 
powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3 Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,.  
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 
naturze.  
 
 
8. Odbiór robót  
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".  
8.1 Odbiór podło ża  
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione  
przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
8.2 Odbiór robót malarskich   
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.  



8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
 
9 Podstawa płatno ści 
Płatność:  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na postawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora i sprawdzone w naturze.  
 
10. Przepisy zwi ązane  
[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
     wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
[4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.  
[6] BN-84/6112-15 - szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
[7] BN-76/6113-32 - farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.  
[8] PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone metodą  
     zanurzenia  
[9] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.  
[10] PN-C-81911: 1997 - farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
[11] BN-76/6115-17 - emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania 
[12] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
[13] BN-70/6113-32 - farby epoksypoliamidowe do gruntowania  
[14] PN-C-81932:1997 - emalie epoksydowe chemoodporne  
[15] PN-71/H-97053 - ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
       Ogólne wytyczne.  
[16] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.  
        Wymagania podstawowe.  
[17] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
[18] PN-70/H-97051 - ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa  i żeliwa do malowanie.  
[19] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali  do malowania.  
[20] BN-87/5046-02 - opakowania metalowe. Bębny bez obręczy.  
[21] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  
[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  
       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
 


