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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                         ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

zadania „REMONT KLASY HISTORYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA OŚWIETLENIA 

STOŁOWKI ORAZ HOLLU” 
który obejmuje :  

 przygotowanie podłoża 

 wykonanie powłok malarskich kolorach: 

 sufit farba lateksowymi w kolorze białym, 

 lamperia farba olejna w kolorze do uzgodnienia z inwestorem, 

 ściany powyżej lamperii farbami emulsyjnymi  zmywalnymi – kolor do uzgodnienia z 

zamawiającym, 

 malowanie stolarki okiennej – lakierobejca, 

 malowanie balustrady wraz z pochwytem, 

 malowanie krat, 

 malowanie grzejników, 

 montaż opraw oświetleniowych, 

 montaż kratek wentylacyjnych, 

 demontaż i montaż tablicy multimedialnej, 

 demontaż i montaż telewizora, 

 wykonanie fototapety – bitwa historyczna do uzgodnieniu z inwestorem, 

 wykonanie tynków strukturalnych do uzgodnieniu z inwestorem, 

 ułożenie glazury  kształt i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem,  

 montaż ozdób styropianowych na suficie do uzgodnienia z inwestorem, 

1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna,  stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych i 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 objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ).  

1.4. Określenia podstawowe  

 Ilekroć w ST jest mowa o :  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę 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. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji,  

1.4.5. 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, 

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością 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, 

1.4.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.9. dokumentacja 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 książką obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu, 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.4.12. 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, wprowadzony do 

obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.4.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (  Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. 

zm. ),  

1.4.14. obszar 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,  

1.4.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 



1.4.16. materiałach – należy przez rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.18. 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, 

1.4.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej, 

1.4.20. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.21. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane, 

1.4.24. 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,  

1.4.25. 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, 

1.4.26. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.27. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik 

budowy ( jeśli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe  dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

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 mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 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. 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 podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w 

wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i 

towarzyszących oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. 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 kontraktowych robót albo wywołanym w innych 

działaniach przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów 

zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego 

demontażu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

straty spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów i 

za straty dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruzu, materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i 

z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) 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 

realizowanej przez siebie lub innego Wykonawcę w obrębie terenu budowy ( i w jego 

otoczeniu )  a wykonawca niniejszego kontraktu będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 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 końcowego 

1.5.11. Stosowanie się 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.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 



urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST 

w celu udokumentowania, że podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 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 swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiał będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych 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 wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać 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 

SST 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 dotyczące 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 projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące 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 lub innych parametrów technicznych mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :  

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru,  

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.2. Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca 

6. Kontrola jakości robót.   

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

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 

dokumentacją projektową i SST.  

6.2. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

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. 

6.3. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego 

zaaprobowanych. 

 



6.4. 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. Dla 

umożliwienia mu 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 SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

pokryje Wykonawca. 

6.5. 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 -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą,  

- 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,  

3)    znajdują się w wykazie wyrobów, o których 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. 

6.6. Dokumenty budowy.  

[ 1 ] Dziennik budowy.  

 Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 

urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.    

[ 2 ] Książka obmiarów.  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne. 



 

[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

uzgodnionej z Inspektorem formie.  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 lub zgłoszenie na budowę  

b)    protokoły przekazania terenu budowy,  

c)    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)    protokoły odbioru robót,  

e)    protokoły z narad i ustaleń,  

f)       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[ 5 ] Przechowywanie dokumentów budowy.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie 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, 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.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości  robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do 

celu płatności na rzecz Wykonawcy wg ustaleń zawartych w umowie.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt 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 technicznym w całym okresie trwania robót.  

8. Odbiór robót.   

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :  



a) odbiorowi robót zanikających i ulegających 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 zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 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 ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy.  

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 (końcowy).  

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 pismem do 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 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 

projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST ( z uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  



Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót,  

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),  

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

”Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

9. Podstawa płatności.   

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 ). 

 

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.  

10. Przepisy związane.   

10.1.  Ustawy.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo 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 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, 

poz.1229 ),  



- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 

zm. ),  

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

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, 

poz.2086 ),  

10.2. Rozporządzenia.  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – 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 2002r. – 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 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( 

Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, 

IV, V ) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 r). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01.00 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i 

odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania określonego we Wstępie ST-00.00  

– Wymagania ogólne 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, 

- gruntowanie, 

-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów. 

1.3.Teren budowy 

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 

Roboty realizowane wewnątrz budynku. 

1.3.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  

warunkach umowy. 

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4.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, unikał działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

1.3.5.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. 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. 

1.3.6. Określenia podstawowe 

-Emalia– barwiony lakier 

-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 

-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych 

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 

-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą 

-Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy 

oraz środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych 

mieszanek oraz past do zarobienia wodą. 

-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 

-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 

-Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 

 

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 

2.2.1.Farby 

 środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, 

 farby emulsyjne  

 

2.2.2.Materiały pomocnicze 

 

 środki myjące  

 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 niezbędny do wykonania robót malarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża, 

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-pace, 

-pędzle, 

-wałki, 

-mieszadła, 

-pojemniki na farby, 

-agregaty malarskie, 

-drabiny. 

 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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 przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, 

zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające 

obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych. 

5.3.Przygotowanie podłoża 

5.3.1.Wymagania ogólne 

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 

wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego 

podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a 

uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem. 

5.3.2.Właściwości podłoży 

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące 

kryteria: 

-Podłoża tynkowane 

-brak ubytków w tynkach, 



-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych 

zanieczyszczeń, 

-wolne od kurzu, 

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych 

rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych). 

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 

5.4.1.Warunki prowadzenia 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 

25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane 

nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W 

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy 

zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można 

rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 

5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 

5.4.2.1.Wymagania ogólne 

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, 

mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. 

Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od 

podłoża. 

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 

-Farby dyspersyjne 

- odporne na tarcie na sucho, 

- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 

- matowe lub o nieznacznym połysku, 

- bez grudek, które można rozetrzeć, 

Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze 

przepuszczać parę wodną i być wodoodporna; 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakość 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 podłoży 

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża 

badaniom należy poddać: 

-Podłoża tynkowane 

- równość i jakość wykonania 

- wilgotność 

- jakość napraw 

- zabezpieczenie elementów metalowych 

- czystość 

 

6.3.Kontrola materiałów 

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu: 

- dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 

- terminów przydatności do użycia, 

- wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak 

jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, 

zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone). 

 

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 



Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura 

powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie 

większa niż 65 %. 

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 

- zgodność ze specyfikacją  techniczną, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- jakość powłok malarskich: 

-wygląd zewnętrzny,  

-barwa i połysk, 

-odporność na wycieranie, 

-odporność na zmywanie,  

-przyczepność. 

 

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 w 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 malarskich 

- Roboty malarskie obmierza się  w m
2

 lub mb. 

- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 



- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian 

surowych. 

- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego 

wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów. 

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, 

tynkowanych, drewnianych i innych; liczy się  powierzchnie rzeczywiście pomalowane z 

potrąceniem miejsc nie malowanych. 

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje 

się  jako powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące 

współczynniki. 

dla okien: 

-skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75, 

-skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75, 

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50, 

-blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 

-podokienniki x 0,25, 

dla drzwi: 

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00, 

-drzwi malowane obustronnie x 2,00, 

-futryny same x 0,25, 

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25, 

-blejtram x 0,50, 

-zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25, 

-obustronna opaska futrynowa x 0,50. 

-Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się  wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm 

szerokości - w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości   w metrach 

kwadratowych.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi zanikającemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających 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 zanikających w pracach malarskich podlegają: 

-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu 

zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 

8.2.Odbiór częściowy 

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.Zasady ogólne 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 

fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umownych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego, 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną. 

8.4.Odbiór końcowy 

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.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z 

ustaleniami umowy. 

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 towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych 

materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 

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

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

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

-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja” 

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 

-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 

-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 

-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” 
 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02.00  Roboty elektryczne Kod CPV 45315100-9 

  

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych. 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 

elektrycznych, wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmują wykonanie 

wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd w/ w budynku.  

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

elektrycznych:            

 wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia budynku, 

 wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy 

realizacji  umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 

na rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych :  

 przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 

 montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 

 montaż tablicy multimedialnej, 

 montaż telewizora, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 



inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykaz użytych materiałów. 

4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części   

    opracowania. 

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

2.2 Przewody  

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robót muszą posiadać na swoich izolacjach 

zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe 

zawierające informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i jego 

parametrach technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie może być na niej przecięć, 

przetarć i innych uszkodzeń mechanicznych. 

 

2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, 

łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. muszą posiadać 

atesty dostarczane wraz z elementami przez producentów. 

 

2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte 

w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty dostarczone 

przez producentów. 

 

2.5 Materiały pomocnicze. 

- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 

- puszki podtynkowe PCV, 

- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 

producenta.  

 

3.  SPRZĘT 



3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 

elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

6.  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

5.2. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą 

przebiegać oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG.  

Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i 

prostopadłych do krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w 

miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami 

atmosferycznymi oraz dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy 

zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych 

ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń zainstalowanych na stałe (dla 

odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej należy  zainstalować 

ochronę przepięciową.  

Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby 

obciążenia poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące 

niedopuszczalnej asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w 

zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w RG.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do  

      eksploatacji przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji 

     podlegają  sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją techniczną, 

- poprawności montażu, 

- kompletności wyposażenia, 

- poprawności oznaczenia, 

- braku widocznych uszkodzeń, 

- należytego stanu izolacji, 

- atestów producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 

 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 mb ułożonego przewodu, 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. Do odbioru robót należy przedłożyć: 

- dokumentację powykonawczą, 

- protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu natężenia  

oświetl., 

- protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 

-     protokół z 72 – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

 Ceny jednostkowe obejmują: 

-     Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 

-     wewnętrzne instalacje elektryczna oświetlenia budynku, 

-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 

-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

   własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków 

dostarczania energii elektrycznej, 

- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 

eksploatacji urządzeń energetycznych. 

 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. 

PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. 

PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i 

budowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 03.00- Malowanie stolarki okiennej lakierobejcą 

                                 Malowanie konstrukcji stalowych  balustrady i krat, 

 

 

1 .WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powłokami malarskimi. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1, w tym malowanie konstrukcji stalowej oraz kratownic 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 

zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej i obejmują: 

 czyszczenie ręczne powierzchni 

 odtłuszczenie konstrukcji stalowej 

 nanoszenie warstwy gruntującej 

 nanoszenie farby nawierzchniowej 

 usuniecie warstwy farby ze stolarki okiennej 

 malowanie stolarki okiennej lakierobejcą 

1.3 Określenia podstawowe 

Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania 

przez nią zakładanych właściwości użytkowych. Czas przydatności wyrobu do stosowania - 

czas, w którym materiał malarski poza mieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na 

podłoże. 

Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 

wszystkim funkcję ochronną. 

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące 

zdolności zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących 

procesy korozji podłoża. 

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w 

celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 1 

uszkodzenia mechaniczne. 

Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan 

nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu poniżej punktu 

rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu. 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 

wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność 

obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 

Obróbka strumieniowo - ścierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem ścierniwa w 

powierzchnię, która ma być oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 



Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we 

własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi 

- odpowiadać warunkom niniejszej ST 

- uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego 

- zgodny z kartami technicznymi produktów. 

2.2 Wymagania dla podstawowych materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 

konstrukcji stalowej są:  

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadające 

następujące właściwości: 

- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania -zdolność 

nanoszenia - min. 40 μm 

- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2˝ wg PN- ISO 8501-1 

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 

- powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia -duża elastyczność i 

odporność na ścieranie 2 

- zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 μm 

- odporność na wpływy atmosferyczne 

- zachować trwałość barwy 

Kolor uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 

2.3 Wymagania szczegółowe 

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 

zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków 

jego użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez 

producenta. 

2.4 Składowanie materiałów 

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 

wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 

materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C- 81400. Temperatura wewnątrz 

pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25şC. 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych 

powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza. 

3.2 Sprzęt do malowania 

Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 

nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów 

malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptacje 

Zamawiającego. 

4 .TRANSPORT 

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien z odbywać się zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN- 

89/C-81400. 3 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu 

z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, 

kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy 



wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru ściernego. Przedtem należy jednak 

usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się 

używanie do tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej 

skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed 

malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego 

powietrza przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków 

rzecznych lub piasków kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie 

wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3 wyższa niż temperatura punktu rosy. 

5.2 Nanoszenie powłok malarskich 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi 

produktów. Inspektor może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na 

wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, przyczepności do podłoża, 

bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok. 

5.3 Warunki wykonywania prac malarskich 

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także 

temperatura i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach 

technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie 

deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3şC od 

temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 

konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4ş Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura 

powietrza wynosi 15 - 25 C. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie 

była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia 

poszczególnych warstw. 4 

5.4 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin 

przydatności do aplikacji. Każdy materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg 

procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogólnym ujęciu na procedurę tę składa 

się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze 

sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do malowania ( 

mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle ) należy myć 

bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent 

zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o 

PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów 

wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchość, 

brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę przeprowadza 

się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz 

dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości 

przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3. 

6.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 

sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 

warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia i 

aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar grubości 

powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 

malarskich. 



6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 

przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy 5 

metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-

93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania porowatości należy 

przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepności pokryć 

malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. Ocenę wyglądu dokonuje się przy 

świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 1 m˛ powierzchni konstrukcji stalowej podlegającej malowaniu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na 

podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, należy sporządzić 

protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, 

wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór 

dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 

kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m˛ powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 

- oczyszczenie konstrukcji 

- wykonanie powłok 

- wykonanie prac zabezpieczających 

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami ( warstwami ) 

-zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia, przed skutkami opadów 

atmosferycznych, zanieczyszczeń 

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i 

składowania 

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 6 

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania 

- uporządkowanie miejsca pracy 

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko 

W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych dla 

prowadzenia robót rusztowań, pomostów. Inwestor dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu robót budowlanych inne urządzenia dopuszczone do użytkowania zamiast 

rusztowań przyjętych przykładowo w kalkulacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 

produktów PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. 

Ogólne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli 

przydatności do stosowania. 
 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- 04.00 Roboty posadzkowe i wykładzinowe Kod CPV 45432100-5   

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach 

zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie: 

 układanie glazury  

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

- glazura 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie. Kleje do płytek należy przygotować przy użyciu mieszadeł 

i elektronarzędzi obrotowych . 

4. TRANSPORT 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją 

producenta.  

Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 

 

 

 



a.  Roboty właściwe – układanie glazury, parkietu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  i 

deszczułki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania. 

 Podłogi z deszczułek parkietowych 

Warunki cieplno – wilgotnościowe w pomieszczeniu podczas montażu powinny być 

takie same lub bardzo zbliżone do warunków jakie będą panowały po oddaniu pomieszczenia 

do użytku. Pomieszczenie przed dostawą materiałów powinno być zamknięte, stolarka 

okienna i drzwiowa zamontowana . 

Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej (filary, progi 

drzwi, rury, ściany itp.) należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm . W celu 

zachowania odstępów należy użyć klinów dystansowych. 

Przy długości pomieszczenia 8 m, względnie szerokości 6 m należy wykonać szczeliny 

dylatacyjne o szerokości 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podłogi). 

Pierwszy rząd klepek parkietowych należy ułożyć piórem w kierunku ściany pamiętając 

o zachowaniu szczelin dylatacyjnych. Następne klepki delikatnie dopasować. W pierwszej 

kolejności należy połączyć dłuższe krawędzie wsuwając pod katem 20-30o  pióro we wpust 

ułożonego już rzędu paneli , a następnie ułożyć go płasko na podłożu. Następnie połączyć 

krótsze boki używając młotka i klocka-dobijaka. 

Klepki w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o minimum 40 cm . 

Po usunięciu  klinów dystansowych należy szczeliny zakryć listwami przypodłogowymi . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 

 podłoża: 

 sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

dług. 2 m przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 

mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki w pomieszczeniu. 

Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na 

długości 2 m; 

 sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż 

spoin na całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

 sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna 

z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta; materiałów: 



  

czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych 

i podłogowych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostką obmiarową jest : 

 Wykonanie podłoża z kostki betonowej– m2 

 mocowanie listew przypodłogowych - mb 

 układanie glazury na ścianach i podłogach –m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- 

Wymagania ogólne . 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych 

i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone 

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

 prace pomiarowe i technologiczne,  

 zakup i dowóz materiałów,  

 wykonanie elementów robót,  

 kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i 

posadzki. 

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” 

zeszyt 5 : Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r. 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-05.00 Roboty tynkarskie KOD CPV45410000-4 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i 

odbioru robót tynkarskich związanych z realizacją zadania określonego we Wstępie ST-00.00  

– Wymagania ogólne 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

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

-tynki strukturalny 

1.3.Teren budowy 

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 

Roboty realizowane wewnątrz budynku. 

1.3.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  

warunkach umowy. 

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4.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. 

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa 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. 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. 

1.3.6. 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 

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 do czyszczenia podłoża  

 tynki strukturalny 

 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 niezbędny 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 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

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 przystąpienia 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 robotom tynkarskim 

5.3.1.Wymagania dotyczące 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/m
2
, standard - 1,2 kg/m

2
 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 dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 

zawierających 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 

między warstwowej 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. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Kontrola podłoży. 

Badania podłoża 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. 

6.2 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 

-Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 

powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne 

odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii 

IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w 

dokumentacji. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 

norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny 

być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w 

celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i 

dokumentacji projektowej. 

-Badanie przyczepności tynku do podłoża 

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 grubości 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. 

-Badania wyglądu 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 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 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. 

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 10 mm 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 wykończenia tynków na narożach, 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.  

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. 

-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

-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 m
2
. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m

2
, 

jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
2

. Z powierzchni 

tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m
2
 i 

powierzchni otworów do 3 m
2
, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o 

powierzchni ponad 3 m
2

 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. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

-odbiorowi ostatecznemu 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających 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 zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 

 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 ostateczny robót 

8.2.1.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 

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego 



 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST 

8.3.Odbiór końcowy 

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.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z 

ustaleniami umowy. 

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie  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  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 

10.PRZEPISY 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” 

 


