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Zakres opracowania  :  

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 

Główne kody

Kod CPV 45000000-5    - Roboty budowlane
Kod CPV 45216111-5    - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji

Szczegółowe kody

Kod CPV  45111000-8   Przygotowanie terenu pod budową
Kod CPV  45111300-1   Roboty rozbiórkowych
Kod CPV  45400000-1   Roboty wykończeniowe
Kod CPV  45410000-4   Tynkowanie
Kod CPV  45432100-5   Wykładanie podłóg
Kod CPV  45431100-8   Kładzenie gres    
Kod CPV  45442100-8   Roboty malarskie
Kod CPV  45312200-9   Instalowanie systemów alarmowych

 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. Określenie przedmiotu zamówienie

1.1. Nazwa zadania: „ KP Szczecin nad Odrą- remont pomieszczeń III piętro ”
1.2. Lokalizacja:  Szczecin ul. Bardzińska 1a
1.3. Rodzaj zadania:  Roboty remontowe
1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia

 Roboty rozbiórkowe
 Roboty murarskie 
 Tynkowanie
 Wykładanie podłóg
 Roboty malarskie
 Montaż ścianek działowych z regipsów i PCV



1.5. Zakres robót 
Zakres robót określa szczegółowy kosztorys nakładczy, specyfikacje techniczne,
oraz instrukcje inspektora nadzoru bezpośrednio na placu budowy.  Wskazana
jest  wizja lokalna  placu budowy po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru
u  inspektora  branży  budowlanej  p.  inż.  Małgorzaty  Kleszczewskiej-
Kotarskiej, nr telefonu: 91 82 11 454.  

2. Teren budowy 
2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren  budowy  zlokalizowany  jest  na  III  piętrze  budynku  Komisariatu  Policji
Szczecin Nad Odrą.

2.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w umowie.

 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich
materiałów  i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

2.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  iinstalacji  i  urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy,

2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji  robot 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  jego
działalności.

2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie 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 zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w



miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 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.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilości  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie
będzie akceptowane.

2.7. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w rama ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do
akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru,  program  zapewnia  w  warunkach,  które  są
niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

2.8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca po zakończeniu budowy przedłoży Zamawiającemu  powykonawczy
rzut III piętra.

3. MATERIAŁY
Materiały  stosowane przy  wykonywaniu  robót  muszą  być  nowe  i  nieużywane.
Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów
Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robot  muszą  być
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy  dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robot stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle
produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,  atestach,  wynikach badań
laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego 
Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii  materiałów z danego źródła
nie będzie znaczyć, ze wszystkie materiały pochodzące z tego samego źródła są
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla
każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  ze  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiadające szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego,
przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego  źródła  Wykonawca  ma  obowiązek
dostarczenia  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich  wymaganych  dokumentów
pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych.
Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacja Innspektora Nadzoru.

3.2. Kontrola materiałów



Innspektor  Nadzoru  może  okresowo  kontrolować  dostarczone  na  budowę
materiały,  żeby  sprawdzić  czy  są  one zgodne z  wymaganiami  szczegółowych
specyfikacji technicznych.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki:
a) W trakcie badania,  Innspektor  Nadzoru będzie miał  zapewnione wsparcie i

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów;
b) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robot.

3.3. Atesty materiałów
W przypadku  materiałów,  dla których  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na
budowę  musi  posiadać  atest  określony  w  sposób  jednoznaczny  jej  cech.
Wykonanie  przez  Wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  Inspektor  Nadzoru
może  dopuścić  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby  wynikami  wykonywanych przez niego badań.  Kopie wyników
tych badan muszą być dostarczone przez Wykonawcę.
W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości
przewidywanych do użycia materiałów z wymogami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  Inspektora  Nadzoru  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi mszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z
placu budowy.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie,
były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i
właściwość w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

3.6.Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje  o takim zamiarze Inspektora Nadzoru  

      3.7.. Certyfikaty i deklaracje
      Zamawiający dopuszcza  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 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 
 (z późniejszymi zmianami)

      2.  Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
       -   Polską Normą lub
       -   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które        
spełniają wymogi SST.



       W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich  
       partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w  
       sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych  
       wymagań będą odrzucone.

4. SPRZĘT
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  

5. OBMIARY ROBÓT

      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 szczegółowych    
      specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w  
      wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
    
    
        6. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
       
        Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

       7. PRZEPISY ZWIĄZANE
      
    7.1. Normy i normatywy
      Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i   
      normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego  
      asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej     
      specyfikacji technicznej.
     10.2. Przepisy prawne
      - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
      r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
     - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
     poz. 177).
     - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
     881).
     - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie 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 późn. zm.).
     - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
     poz. 627 z późn. zm.).
     - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
     2004 r. Nr 204, poz. 2086).
     - 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).
       - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  
       I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
      - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
      Budowlanej, Warszawa 2003.
     - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  
     Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem remontu  pomieszczeń III piętra w budynku KP
Szczecin nad Odrą.   
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:
- przygotowania terenu budowy
- prac rozbiórkowych:
-rozebranie ścianek działowych w WC 



-rozebranie posadzki z płytek gres
-zbicie tynków wewnętrznych
wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z
umową, kosztorysem ofertowym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST
3. TRANSPORT
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.
4.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora
Nadzoru,  po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają
wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.
4.3. Wykonywanie robót
4.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a
w szczególności:
- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na
budowie,

4.3.2. Roboty rozbiórkowe
- Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru
- Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
- Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów
możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez
prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub
wskazane przez IN,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół
bezpośredniej strefy przy obiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- uprzątnięcie placu budowy,
- wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.
Uwagi!



- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje
elektryczną, wodociągową i inne
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST
5.2. Sprawdzenie jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
5.3. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w
instrukcjach i wytycznych GUGiK.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST 
6.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robót.
7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa 
7.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5i 6 dały wyniki pozytywne
7.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co
najmniej: , wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.

8. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108,
poz. 953)
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I -
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
-  Dokumenty przetargowe



2. Roboty wykończeniowe
Kod CPV 45400000-1
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
remontu pomieszczeń III piętra  KP Szczecin nad Odrą. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy  przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie:
- robót malarskich
- licowania ścian płytkami
- wylewki z zaprawy cementowej
- podkładów posadzek
- posadzek z płytek gres i wykładziny PCV
- montaż ścianek systemowych w WC
- montaż ścianki z PCV
- osadzenie drzwi stalowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót
- Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
- Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót
wykończeniowych.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność
z umową, rzutem piętra, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
- Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji IN

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do robót wykończeniowych
2.1.1 Roboty malarskie
- Dobór materiałów, ich cechy określa się w kosztorysie ofertowym
- W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne.
- Gips szpachlowy - gładź gipsowa.
- Malowanie  sufitów - farbą akrylową
- Malowanie ścian - farbą dyspersyjną wewnętrzną odporną na tarcie na sucho
- Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu.
2.1.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
- Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z
cementem portlandzkim klasy 32,5
- Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.
2.1.3. Posadzki
W pomieszczeniach remontowanych zastosowano następujące materiały
posadzkarskie:
- masa samopoziomująca na bazie siarczanu wapnia
- izolacja z foli w płynie
- płytki gres – gres przemysłowy  chropowaty
- zaprawa cementowa do  klejenia płytek ceramicznych
- zaprawa do fugowania
- wykładzina PCV - homogeniczna,  antystatyczna, zabezpieczona ochronną
warstwą utwardzonego poliuretanu (PUR) z przeznaczeniem do budynków
użyteczności publicznej lub handlowych.



2.1.4. Stolarka drzwiowa 
- drzwi stalowe klasy C z dwoma zamkami typu Gerda lub równoważne klasy C
- drzwi wzmocnione klasy B w ściance z PCV
2.1.5. Montaż ścianki z PCV na profilach z drzwiami przeszklonymi zamykanymi
na zamek elektromagnetyczny , 
2.1.6. Montaż ścianek systemowych w pomieszczeniu WC
2.1.7.Demontaż i montaż „ białego osprzętu”
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania
Wykonawcy.

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora
Nadzoru, po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają
wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonywanie robót
Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.3.1. Roboty malarskie
- W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą :
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów
- Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie a także na remulgację.
- Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
- Wylewki cementowe 
- Grubość wylewki zgodnie z projektem wylewek z zaprawy cementowej nie może
być mniejsza niż 12 MPa.
- W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio
pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
- Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie podłoża



- przygotowanie zaprawy
- układanie zaprawy
- wyrównanie 
5.3.4. Posadzki
Posadzki z płytek gres:
- Wykonanie obejmuje:
- wyrównanie i przygotowanie podłoża
- gruntowanie podłoża
- przygotowanie masy klejącej
- ułożenie płytek
- spoinowanie
5.3.5. Stolarka drzwiowa , 
- W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej:
- drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą
kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia.
- W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie
kotwy do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji
technicznych.
- Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać
- Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu
- Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.
- Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania robót wykończeniowych
6.2.1. Roboty malarskie
- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich
wykonania w następujących terminach:
- powłoki z farb emulsyjnych, akrylowych i silikonowych - nie wcześniej niź po 7
dniach,
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających
płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
- Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w
świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w
przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony,
powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej
do faktury podłoża.



- Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle
rozproszonym.
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok
kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią
ślady farby.
- Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona –
przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na
zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym.
- Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie
przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy
wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoża.

6.2.2. Posadzki
Odbiór robót podłogowych obejmuje :
- odbiór materiałów
- odbiór warstw izolacyjnych
- odbiór podkładu
- odbiór końcowy robót podłogowych
Posadzki z płytek gres
- Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze
częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
- Badanie płytek gres i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o
jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór
kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp.
- Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku
dowolnie
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek
ceramicznych do podkładu,
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością
do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą
szczelinomierza z dokładnością do 1mm,
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.
6.2.3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna, 
- Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym
uwzględnieniem ilości kotew,
- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
- Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych



wystających końców.
- Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót
6.3.1. Roboty malarskie
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać
za prawidłowo wykonane.
6.3.2. Posadzki
Posadzki z płytek gres
- Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i
3mm na całej długości posadzki
- Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch
różnych kierunkach nie może przekraczać 2mm
- Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą
kontrolną 2m w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm
6.3.3.Stolarka drzwiowa zewnętrzna
- Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
- _Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST
pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co
najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe
8.4. Podstawa płatności
8.4.1 Roboty malarskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.4.2. Licowanie ścian płytkami
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
8.4.4. Posadzki



Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej,
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
8.4.5.Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna,
ślusarka drzwiowa,ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
9.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe.
9.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004r.,poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
- Dokumenty przetargowe.
- Umowa, warunki kontraktu.
- Dokumentacja projektowa.

6. Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania
remontu pomieszczeń III piętra KP nad Odrą w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg
poniższego:
- tynki wewnętrzne
1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót
- Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST 
- Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków
wewnętrznych 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
- Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
IN.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano ST.
2.2 Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Suche mieszanki tynkarskie
- przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2. Mieszanki renowacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 998-
1:2003
2.2.3.Masy tynkarskie do wypraw gipsowych
- powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.
2.2.4.Zaprawy budowlane
- używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Do zapraw tych należy stosować:
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych;
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań
laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom
aprobat technicznych
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez IN  zdyskwalifikowany
i nie dopuszczone do robót.



- Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych Wykonawca przystępujący do wykonania
tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano 
5.2.Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

5.3. Wykonywanie robót
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne”
oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także
poleceniami Inspektora nadzoru.
- Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań
- przygotowanie podłoża
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- wykonanie tynków
- reperacje tynków po bruzdach i hakach
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego
- Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkład, na który nakłada się wyprawę.
- Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
- Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
- Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
- Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki
mechaniczne (np. piaskowanie).
- Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.



- Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.
- Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –
odmiany i kategorii tynku podkładowego.
- Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa,
konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego
zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do
podłoża stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
- Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.
- Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone
są w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
- Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
- Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się
następujące typy tynków gipsowych:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do
uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna,
zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.
- Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
- Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a takŜe
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
- Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad
ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i
jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki
tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile
narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym
obwodzie,



– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
- w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe
perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
gipsu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, gipsu, wapna,
wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robót
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe".
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez IN.
- Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN- 70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż  6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).



- Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
- _Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym.
- Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne
- Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany.
- W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co
najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe
8.4. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości



i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
9.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty
wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
- Ustawa 
.


