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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
             Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Remontem klatki schodowej Urzędu 

Miejskiego w Oleśnie. 

             Niniejsza specyfikacja jest wykonana na podstawie projektu Klatki schodowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie opracowanego przez architekta wnętrz Jadwigę Rozbrój. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania robót tynkarskich i okładzin ściennych, co obejmuje wykonanie następujących czynności: 

- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

- wykonanie warstwy wyrównawczej, 

- wykonanie tynków. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- tynki cementowo-wapienne, 

- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, 

- suche tynki - płyty gipsowo - kartonowe na kleju, 

- tynk akrylowy, 

- tynk mozaikowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 

- zgodności z dokumentacją - tynki powinny być wykonane zgodnie z PB i SST uwzględniając wymagania norm i określającym, rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
- zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych, 

- przygotowania podłoża, 

- przyczepności tynków do podłoża - połączenie zaprawy z podłożem powinno zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp., 

- grubość tynków - podaje tabl. 3 w PN-70/B-10100, 

- wygląd powierzchni otynkowanych - podaje tabl. 4 PN-70/B-10100, 

- wady i uszkodzenia powierzchni tynków, podaje p.3.3.7 w w/w normie. 

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków, podaje pkt. 8.2. specyfikacji, 

- wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 

- wykończenie naroży i obrzeży tynków - wykończenia na ostro lub zaokrąglone. 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt G-K na ruszcie metalowym 

Wymagania dotyczą: 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu, 

- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatości powierzchni. 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów z płyt G-K powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego oraz instalacje podtynkowe. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt G-K należy wykonać w temp. nie niższej niż +15oC i gdy wilgotność względna powietrza nie jest większa niż 60%. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Roboty tynkarskie należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +15oC i gdy wilgotność względna powietrza nie jest większa niż 60%. 

Należy również pamiętać o: 

- zgodności wykonania z PB obiektu, 

- zastosowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót. 

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do tynków akrylowych 

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta tynków akrylowych. 

Tynk należy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w oryginalnych opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temp. od +5 do +20oC. Obowiązują 

również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w SST. 

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do tynków mozaikowych 

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta tynków mozaikowych. Tynk należy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temp. od +5 do +20oC. Obowiązują również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w SST. 

1.5.6. Wymagania w odniesieniu do okładzin: 

- zgodności wykonania z PB obiektu, 

- stanu podłoża na podstawie protokołów, 

- jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności przedłożonych przez dostawcę, 

- zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, o których mówią następujące normy: 

- okładziny ścienne i podłogowe - płytki ceramiczne - PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty 
techniczne, 

- kleje - PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty, 

- zaprawy spoinujące - aprobaty techniczne i normy. 
 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Woda 
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej 
należy uściślić wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5C a poniżej +35C. Wyroby 
pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

2.2.4. Materiały do sufitów 

- płyty G-K wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406, 

- łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

- masy szpachlowe. 

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności PN-75/B-14505, atestem higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i 
wymagania stawiane podane przez producenta gotowych zapraw. 

Masy szpachlowe powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Przechowywane powinny być zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający 
niezmienność ich parametrów technicznych. 

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

2.2.5. Materiały do suchych tynków 

- płyty G-K wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406, 

- klej gipsowy do przymocowania płyt G-K dostępne w sprzedaży na terenie całego kraju, produkowany przez specjalistyczne firmy. 

2.2.6. Tynki akrylowe 

Należy stosować tynki akrylowe gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne firmy. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania w/w robót 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem; 

- Płyty G-K należy transportować samochodami zadaszonymi. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utartą stateczności. W/w materiały należy przechowywać w 
miejscu zamkniętym i suchym. 

 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

Podłoże pod tynki stanowi mur z bloczków betonowych lub cegły. 

Przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania 
podane w PN-70/B-10100. 

Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć na ostro. 

Mury z bloczków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt 
grubej warstwy w miejscach reperowanych. 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 

Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy nietypowej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku 
nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoża należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonna - pokryć środkiem gruntującym odpowiednio 
dobranym do podłoża. 

Przed otynkowanie należy również sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem. 

Tynki cementowo-wapienne powinny być wykonane z obrzutki (tzw. szpryc), narzutu i gładzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności 
powierzchni. Jest to wstępne przygotowanie podłoża pod tynk, polega na zwilżeniu. 
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Narzut stanowi następną warstwę tynku. Należy wykonać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodą. Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku 
objętościowym cement: wapno: piasek równym 1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. 

W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) przed tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć 
kątownikami z blachy ocynkowanej. 

5.5. Wykonanie sufitów podwieszanych 

- trasowanie rozmieszczenie kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 

- mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów, 

- zamocowanie profili przyściennych, 

- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 

- w pomieszczeniach biurowych pokrycie konstrukcji nośnej wykonać z podwójnej płyty GKB o gr 1.25mm, 

- w pomieszczeniach mokrych zastosować należy 2 płyty GKI o gr. 1.25mm, 

- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt G-K na sufitach. 
 

Grubość płyt Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między elementami [mm] 
9,5 Poprzeczny 420 
9,5 Podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 
12,5 podłużny 420 
15,0 poprzeczny 550 

Płyty G-K mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Przy wykonaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ścian z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt elementów nośnych rusztu konieczne jest aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach, 

- płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego i z rzędów znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub 
połowy jej długości), 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- w przypadkach zastosowania dwóch warstw płyt to drugą warstwę należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 

Płyty G-K należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty 
powinna wynosić 10-15mm. W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 

5.6. Wykonanie suchych tynków 

Podłoże pod suche tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchyłki: 

- powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone jest w dowolnym kierunku - nie większe niż 3mm na 1m i 10mm na całej długości lub szerokości ściany, 

- ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5mm. Wadliwe wykonane ościeże i zbyt wystające części ścian należy skuć. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Podłoże pod suche tynki powinno być suche. 

Przy montażu płyt G-K należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122. 

5.7. Wykonanie tynków akrylowych 

Podłoże pod tynki akrylowe stanową ściany budynku ocieplone styropianem. Wszystkie zastosowane produkty do systemu docieplenia muszą pochodzić od 
jednego producenta nie wyłączając tynku. Powierzchnię należy oczyścić, zgruntować, na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć tynk. Zaleca się przygotowanie 
podłoża zgodnie ze wskazówkami producenta gotowych mas. 

Tynk należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta. Przed nakładaniem tynku należy dokładnie wymieszać w wiaderku. Tynk należy nakładać nierdzewną 
pacą metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna i struktury. Tynk powinno się nakładać w temp. od +5oC do 
+20oC w suche, średniosłoneczne dni. 

5.8. Wykonanie okładzin 

Podłoże pod płytki ceramiczne i klinkierowe stanowią płyty G-K i mur. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże przez odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna być pozbawiona pęknięć i 
ubytków. 

Połączenia pomiędzy płytami G-K powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoiny między płytkami. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystnasowe i 
wypełnić spoiny warstwą do fugowania. 

Na obrzeżach, narożach umocowań stosować listwy wykończające z tworzyw sztucznych. Temperatura powietrza powinna wynosi co najmniej +5oC. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę podłoży. Stan podłoża 
podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych i okładzinowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
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6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania tynków i okładzin dokonać poprzez: 

- sprawdzenie przyczepności, 

- sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne, 

- sprawdzenie grubości tynków, 

- sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót, zgodnie z dokumentacją projektową i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych i okładzinowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem koń cowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego 
przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

9. PODSTAWA    ROZLICZENIA    ROBÓT    PODSTAWOWYCH,    TYMCZASOWYCH    I    PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych i okładzinowych jest określone w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia). 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-EN 

459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane 

Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-92/B 

01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 

zaprawy. 10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 
II OWEOB Promocja - 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", 
wydanie ITB - 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas 

Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 


