
 
 
 

 
 

 
 
 

Projekt budowlano-konserwatorski remontu i konserwacji 
elewacji budynku Dawnej Oberży wraz z cokołem oraz 

murowanym ogrodzeniem przylegających garaży na terenie 
Muzeum Łazienki Królewskie 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

Lokalizacja: 
ul. Szwoleżerów 9, na terenie parku  Łazienki Królewskie (ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa) 

nr działki 6/3, obręb 50615 
 

Inwestor: 
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,  ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa 

 

 

 

 

 
  

 
Data opracowania:  marzec 2017 r. 



2 
 

Spis treści 
1. ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE ...........................................................................................4 

1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.....................................................4 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................... 13 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 14 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................... 15 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 16 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 17 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 22 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................... 23 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 26 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................... 27 

2. ST-2 ROBOTY MALARSKIE ............................................................................................ 30 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 30 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 31 

3. SPRZĘT ....................................................................................................................................... 33 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................... 33 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................... 34 

6. KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................... 37 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................ 40 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 41 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................................... 41 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................................. 41 

3. ST-3 TYNKOWANIE ......................................................................................................... 43 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................... 43 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................... 44 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 47 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................... 48 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 48 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 50 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 54 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................... 54 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 58 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................... 59 



3 
 

4. ST-4 ROBOTY RENOWACYJNE: TYNKI RENOWACYJNE  ZEWNĘTRZNE ......... 62 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................... 62 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................... 65 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 65 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................... 66 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 66 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 73 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 77 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................... 77 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 77 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................... 77 

5. ST-5 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE .................................. 79 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................... 79 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................... 80 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 80 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................... 81 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 81 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 82 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 82 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................... 83 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 84 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................... 85 

6. ST-6 ROBOTY KAMIENIARSKIE ................................................................................... 87 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................... 87 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................... 88 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 88 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................... 88 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 89 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 89 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 92 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................... 92 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 92 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................... 93 

 



4 
 

1. ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 

 

1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.1. Przedmiot Szczegółowa Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z remontem i konserwacją elewacji budynku Dawnej Oberży. Zakres 

opracowania dotyczy elewacji budynku Dawnej Oberży wraz z cokołem oraz murowanym 

ogrodzeniem przylegających garaży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie. Dokumentacja nie 

obejmuje konserwacji stolarki otworowej i izolacji przeciwwilgociowej. 

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje : 
- usunięcie odspojonych wypraw tynkarskich  

- uzupełnienie wypraw tynkarskich  

- malowanie elewacji 

- wymiana obróbek blacharskich okien i gzymsu, rynien i rur spustowych 

- projekt schodów zewnętrznych  od elewacji zachodniej 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) 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 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.  
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1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

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; 

 

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. 

 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

robotach  budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

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

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

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. 
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dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

materiałach – należy przez to 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. 

 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

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. 

 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
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rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

części 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. 

 

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

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

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 robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

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. 

 

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 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

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

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

 

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. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona  

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

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. W okresie prowadzenia 

robot tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru końcowego 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robot. Wykonawca jest 

zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 

Wykonawca robot ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcję 

Kierownika Budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robot  

(w obiektach zabytkowych lub na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków 
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wymagane są określone prawem budowlanym uprawnienia do prowadzenia robot 

zabytkowych). 

 

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 głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 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 ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

-dostarczoną przez Zamawiającego, 

-sporządzoną przez Wykonawcę 

 

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 „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 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 
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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, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

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

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie 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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
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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 którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 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 materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Po zakończeniu robot miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

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

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

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 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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-projekt organizacji budowy 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić 

tablicę informacyjną określającą: 

- numer pozwolenia na budowę; 

- adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 

- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robot; 

- imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru; 

- numery telefonów alarmowych. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.3. Decyzje 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. 
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5.2.4. 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. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 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. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  

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

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
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oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

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

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. 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. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

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

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

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.3. 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, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

a) odbiorowi robót zanikających i 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 dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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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 wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją 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. 
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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: 

a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową  

z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń (jeśli takie występują) 

b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

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. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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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 gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA 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). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 

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

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

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

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

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

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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2. ST-2 ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich związanych z remontem budynku Dawnej Oberży. 

Zakres opracowania dotyczy elewacji budynku Dawnej Oberży wraz z cokołem oraz 

murowanym ogrodzeniem przylegających garaży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie.    

 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

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

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania zewnętrznego obiektu. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

zewnętrznych powierzchni obiektu oraz ich odbiorów. 

Po wykonaniu reperacji podłoża i tynków całość elewacji należy pokryć farbą mineralną 

dyspersyjno- krzemianową zgodnie z kartami technicznymi producenta. Przed przystąpieniem 

do malowania należy pomalować fragment ściany o wym. ok. 1,0 x 1,0 m, w dobrze 

oświetlonym miejscu i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

Należy uwzględnić zróżnicowanie siły krycia powłok malarskich w zależności od detalu.  

Wszystkie elementy metalowe oczyścić z przemalowań i rdzy, ewentualnie wykonać 

pasywację powierzchni metalu lub nałożyć preparat antykorozyjny, zgodnie z programem 

prac oraz nałożyć alkidową powłokę ozdobną w kolorze czarnym grafitowym, odcieniu 

matowym. 
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1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

 

3. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 



32 
 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Materiały  

 

2.2.1. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  

• farby mineralne dyspersyjno-krzemianową 

• farby alkidowe 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 – rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

– kity i masy szpachlowe, zaprawy mineralne do naprawy podłoża.  

– kompozycjie algicydów, herbicydów i fungicydów rozpuszczalnych w etanolu lub w mieszaninie 

etanolu i wody ew. w rozpuszczalnikach organicznych, służące do dezynfekcji powierzchni płaskich i 

profilowanych  

- preparaty przygotowane na bazie estrów etylowych kwasu ortokrzemowego- impregnacja 

osłabionych i pudrujących się tynków 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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2.2.3. Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować 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 może być stosowana tylko 

wodociągowa woda pitna. Kolory poszczególnych farb zawiera Dokumentacja Projektowa. 

 

3. SPRZĘT  

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

– pędzle i wałki,  

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  

– agregaty malarskie ze sprężarkami,  

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich 

na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu 

farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 

się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót 

malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

5.3.1. Tynki  

a) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić. 

b) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  

c) wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna prze-

kraczać wartości podanych w poniższej tabeli. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 
przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych  

rozcieńczalnych wodą 
4 

2 
Farby na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych 

 

3 
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3 

 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 
dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 

6 

 
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych. 

 

4 

 
 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 

5.3.2. Elementy metalowe 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4. Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cienkowarstwową mineralną, wapienno- cementową  

i drobnoziarnistą szpachlówką powierzchniową. Powierzchnie powinny być oczyszczone  

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić,  

a rysy poszerzyć co najmniej 3mm na każdą stronę od linii przebiegu spękania i o kącie 

nachylenia na zewnątrz zbliżonym do 45O , następnie zdezynfekować preparatem zgodnie  

z programem prac konserwatorskich, wysycić preparatem zwiększającym przyczepność - np. 

roztworem wodnym preparatu do modyfikacji zapraw opartym na wodnej dyspersji 

polimerowej. Ostatecznie należy wypełnić szczelinę mineralną zaprawą elastyzowaną  

o niskiej kurczliwości. W uzasadnionych przypadkach szczeliny należy zbroić siatką  

z włókna szklanego lub bazaltowego o oczkach nie większych niż 5,0 x 5,0 mm.  

 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 

smug, plam i śladów pędzla.  

 

5.5. Warunki prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
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- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

- roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

- prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. 

- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 

z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 

i mogących być źródłem pożaru. 

- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

- prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 

 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

• sposób przygotowania farby do malowania,  

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie),  

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

• zalecenia w zakresie bhp. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać  

w następujących terminach:  

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno 

być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania.  

 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 

napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 

metalowych,  

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  

z wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
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• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia,  

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów,  

• elementów metalowych – czystość powierzchni.  

 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,  

w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogólnej, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru.  

 

6.6.2. Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 

specyfikacji ogólnej.  

 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  

– lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
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 – wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,  

w których widać (w przypadku farb ciekłych):  

• skoagulowane spoiwo,  

• nieroztarte pigmenty,  

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

• kożuch,  

• ślady pleśni,  

• trwały, nie dający się wymieszać osad,  

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

• obce wtrącenia,  

• zapach gnilny 

 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

• sprawdzenie odporności na wycieranie,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  

 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
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• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę  

a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 

powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 

wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli 

piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażu-

rowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 

ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2: Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

LP. 

 

Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni 
ściany lub sufitu 

Współczynnik 

 
a b c 

01 do 10% 1,10 
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02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 
(siatek, krat, balustrad itd oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie z umową , normami przedmiotowymi i przepisami oraz ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z umową oraz ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

- PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

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

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

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

- PN-EN 13300:2002   Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

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

- 23PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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4. ST-3 TYNKOWANIE  

CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych związanych z remontem budynku 

Dawnej Oberży. Zakres opracowania dotyczy elewacji budynku Dawnej Oberży wraz  

z cokołem oraz murowanym ogrodzeniem przylegających garaży na terenie Muzeum 

Łazienki Królewskie.    

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych zewnętrznych w obiektach kubaturowych 

i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 – przygotowanie podłoża, 

– wykonanie warstwy wyrównawczej,  

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 

wyprawę. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
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budowlanego. Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną 

substancją 

 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 

powierzchni podłoża. Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże 

oraz zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

2.2.1.Woda  

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 
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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. Do 

gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  

 

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

• 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 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
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zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć)  

i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych.  
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7.   

 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do 

wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża,  
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b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, kielnie, pace.  

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

 

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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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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. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków 

po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 

można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych  

w okresie obniżonych temperatur”. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża  

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

p. 3.3.2. 5.3.2.Spoiny w murach ceglanych  

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 5.3.3.Bezpośrednio przed 

tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego 

mydła lub wypalając je lampą benzynową.  

5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy.  
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Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.  

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz  

w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

 

6.2. Badania  

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Przed przystąpieniem do robót tynkowych 

należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 

robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  

 

6.2.1.Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 

2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
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6.2.2.Badania przygotowania 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. Wyniki badań powinny być porównane  

z wymaganiami podanymi ST „ wymagania ogólne”, a następnie odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

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.  
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6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 

celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 

tynkowych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy 

wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Badania: Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od 

daty ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków zwykłych 

wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody,  

w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 

należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 0°C.  

 

6.4.2.Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną 

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 

lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność międzywarstwowa tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 
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po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 

wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania. 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 

podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 

stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne  

o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte 

lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 

Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 

przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 

średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 

5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 

przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów 

atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać 

w sposób następujący: – powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla 

ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 

kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać 

wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).  

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie 

z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków 

stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się  

w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych 

ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu 

lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 

jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2 . Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych 

i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie 

surowym.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi 

być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 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 

końcowym. 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 
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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 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) 

specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  

i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
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– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy.  

 

Protokół powinien zawierać:  

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

– ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7.  

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

tynkowe uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie  

z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
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– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

– umocowanie profili tynkarskich,  

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

 – usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 

 – uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  

– likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty 

montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na 

wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia).  

- 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 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  

- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru).  

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
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- 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 1015-19:2000/A1:2005 jw.  

- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  

- 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 SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 Specyfikacja została 

sporządzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej 

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. SEKOspec 16 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-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.  

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

- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 10.2. Ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
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o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. 

zmianami). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118).  

 

10.3. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 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. 
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5. ST-4 ROBOTY RENOWACYJNE: TYNKI RENOWACYJNE  

ZEWNĘTRZNE  

Kod CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków renowacyjnych  zewnętrznych związanych z remontem budynku 

Dawnej Oberży. Zakres opracowania dotyczy elewacji budynku Dawnej Oberży wraz  

z cokołem oraz murowanym ogrodzeniem przylegających garaży na terenie Muzeum 

Łazienki Królewskie.    

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy jednego z etapów prac naprawczo- renowacyjno- osuszeniowych 

związanych z zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych, który zabezpiecza ściany  

i sklepienia budynków i budowli zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciągania 

kapilarnego przed dalszą destrukcją spowodowaną krystalizacją soli oraz pozwala na 

stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do otaczającego powietrza. 

 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości systemowych 

materiałów wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagań w zakresie robót 

przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót tynkarskich  

z zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych. Specyfikacja ta nie dotyczy innych etapów 

prac renowacyjnych polegających na wykonaniu wtórnych izolacji: poziomej i pionowej oraz 

osuszaniu budynków i budowli, jak również wykonania odsalających tynków kompresowych 
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(traconych), skuwanych po zakończeniu procesu odsalania lub jego etapu. Roboty te ujęte są 

w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

- Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe – zespół czynności technicznych  

i technologicznych, powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu  

wilgotności higroskopijnej lub porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności 

masowej), umożliwiających prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich,  

a po ich wykonaniu zapewniających właściwą eksploatację. 

 

system tynków renowacyjnych – system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych 

do kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są: 

obrzutka, tynk podkładowy (magazynujący), tynk renowacyjny. Do składników 

uzupełniających zaliczyć można: preparat do neutralizacji soli, szpachlę wygładzającą, farby 

do wymalowań. 

 

obrzutka – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub 

całopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. 

 

tynk podkładowy WTA – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania 

tynków, której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004  

i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme 

potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyrównywania podłoża pod tynk 

renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynująca szkodliwe sole budowlane. 

 

tynk renowacyjny WTA – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania 

tynków, której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004  

i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme 

potwierdzone certyfikatem WTA. 
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tynk renowacyjny – zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, stosowana do ścian 

murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent 

klasyfikuje jako zaprawę tynkarską renowacyjną wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te mają 

dużą porowatość i przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 

 

preparat do neutralizacji soli – preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany 

zawsze bezpośrednio na oczyszczone i przygotowane podłoże przed rozpoczęciem robót 

tynkarskich. Może być stosowany opcjonalnie. 

 

stopień zasolenia muru – określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość 

szkodliwych soli budowlanych: azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalająca na 

klasyfikację, wg instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obciążenia 

szkodliwymi solami i będąca podstawą do zaprojektowania układu i grubości warstw systemu 

tynków renowacyjnych. Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród. 

 

wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się  

w materiale do masy suchego materiału. 

 

wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią 

pary wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-

wilgotnościowych, w stanie równowagi. 

 

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ – wskaźnik, który określa ile razy wyższy 

jest opór dyfuzyjny warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w 

tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjęto terminologię z PN-EN 998-1: 

2004 – parametr ten nazywany jest współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej. 

 

zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny – wyrażana w metrach grubość warstwy 

nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy 

materiału o grubości d. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca systemu tynków renowacyjnych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 



65 
 

inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano  

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Norma PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska” zawiera także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Przy renowacji 

zawilgoconych i zasolonych ścian jest istotne, żeby stosować system tynków renowacyjnych, 

którego składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne a nie 

pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzględnia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne 

jest dodatkowo powołanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 

Sanierputzsysteme (Systemy tynków renowacyjnych). 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 

materiałów. 

Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

– do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, 

do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury podłoża  

i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności względnej powietrza, 

wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, mierniki umożliwiające określenie 

punktu rosy, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, 

– do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych – pędzle, 

szczotki, wałki, urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy 

uwzględniać wytyczne ze specyfikacji producenta systemu), 
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– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

mieszalniki, betoniarki (przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające oznaczenie zawartości 

porów powietrza lub gęstości świeżej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi), 

– do ręcznej aplikacji zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca), 

– do natryskowego nakładania zapraw – agregaty natryskowe, mieszalniki o średnicach  

i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zgodnych z wymaganiami 

określonymi przez producenta stosownego materiału. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

 

Materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków 

oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża 

System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł, 

pustaków ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na 

tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podłożach  

z betonu. 
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Wytyczne producenta mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie 

tynków renowacyjnych na innych podłożach. 

 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej 

widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne  

i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Powierzchnię oczyścić 

mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej 

stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, 

zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 

 

Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na 

wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. 

na cokołach). 

 

Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) usunąć 

mechanicznie, zmyć wodą z dodatkiem detergentu lub zastosować specjalistyczne preparaty 

(o ile nie wpłyną one szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków) zalecane 

przez producenta systemu. 

 

Podłoże należy oczyścić z: 

– kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 

Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą 

itp., 

– starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp.  

 

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą  

z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki zalecane przez producenta 

systemu, 

– z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez 

szczotkowanie na sucho szczotka drucianą. 
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5.3.2. Neutralizacja skażeń biologicznych 

Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych 

itp.) zastosować środki biobójcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami 

technicznymi produktów. 

 

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli 

Przy średnim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) należy 

stosować układ warstw, który zabezpiecza warstwę świeżo nałożonego i nieposiadającego 

jeszcze właściwości hydrofobowych tynku przed penetracją rozpuszczonych soli. Można to 

uzyskać stosując specjalne preparaty na bazie związków baru i sześciofluorokrzemianu 

ołowiu, przekształcające na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno 

rozpuszczalne. Należy je nakładać zgodnie z wymogami karty technicznej produktu  

i przestrzegając odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji należy ścianę 

przetrzeć np. drucianą szczotką (skutki reakcji z solami widoczne są w postaci znajdujących 

się na powierzchni kryształków), usuwając powstałe kryształki soli. Przy wysokim stopniu 

zasolenia konieczna może być ponowna impregnacja ściany. Preparaty te nie są skuteczne  

w odniesieniu do azotanów. 

 

5.3.4. Wyrównanie ubytków 

Przed rozpoczęciem prac polegających na uzupełnieniu ubytków, konieczne jest wykonanie 

na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest składnikiem systemu tynków 

renowacyjnych, jednakże w przypadku konieczności wyrównania powierzchni i/lub 

uzupełnienia ubytków musi ona być wykonana bezpośrednio na murze, następnie uzupełnia 

się ubytki i wykonuje właściwe warstwy systemu tynków renowacyjnych, jednakże bez 

ponownego wykonywania obrzutki. 

 

Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, że specyfikacja 

zastosowanego systemu wyraźnie nakazuje inaczej. 

 

Do uzupełniania ubytków należy stosować: 

· przy niskim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy lub 

- tynk renowacyjny 
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· przy średnim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy lub 

- tynk renowacyjny 

· przy wysokim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy 

 

Tynk renowacyjny może być stosowany jako warstwa wyrównawcza pod warunkiem, że jego 

sumaryczna grubość nie przekroczy 4 cm (za wyjątkiem spoin i lokalnych dużych 

nierówności). Nie zaleca się stosować do wypełniania ubytków tradycyjnych zapraw 

przygotowywanych na placu budowy. 

 

5.4. Warunki wykonywania systemu tynków renowacyjnych 

 

5.4.1. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych 

Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników 

systemu. Określenie stopnia zasolenia   jest wykonywane na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektowej robót. 

 

5.4.2. Wykonywanie obrzutki 

Jej wykonanie jest konieczne, pełni rolę warstwy sczepnej. Obrzutkę wykonuje się jako 

półkryjącą lub całopowierzchniową, o grubości nie większej niż 5 mm. Musi być wykonana  

w sposób i z materiałów będących składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta 

systemu. 

 

Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki. 

 

Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (temperatura powietrza i podłoża). 

Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu 

tynków zwykłych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST „Tynki 

zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne” Kod CPV 45410000-4. Świeżo ułożoną wyprawę chronić 

przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia. 
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5.4.3. Wykonywanie pozostałych warstw systemu tynków renowacyjnych 

Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy 

tynkarskiej. 

 

Nie można podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju 

tynku, należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach 

producentów systemów lub kartach technicznych stosowanych produktów. Chodzi tu przede 

wszystkim o narzędzia i sprzęt, (mieszarki, sprężarki, pompy tłocząco-mieszające, 

betoniarki), sposób 

 

Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam szczelinę lub 

wykonać dodatkowo pas z powłoki uszczelniającej. 

 

Nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem. 

Powierzchnię, w zależności od miejsca zastosowania, należy delikatnie zwilżać wodą lub 

osłonić siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania, co 

powoduje spadek wytrzymałości tynku, niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się 

powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeń, w których w okresie zimowym 

wykonuje się prace renowacyjne, do skrócenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi 

pracami może prowadzić do powstawania rys, zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane 

jest w sposób intensywny i niejednostajny. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchniach 

otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, 

włączników, kratek wentylacyjnych, mocowania 

 

5.5. Szpachlowanie powierzchni 

Do wygładzania powierzchni należy stosować szpachle systemowe, których właściwości 

powinny szpachli powinna być nie wyższa od wytrzymałości właściwego tynku 

renowacyjnego. Do wykańczania powierzchni mogą być także stosowane cienkowarstwowe 

tynki strukturalne, o ile spełniają powyższe wymagania. Przed rozpoczęciem szpachlowania 

usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie 

rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj 

szybkość schnięcia przyjmuje się 1 mm na dobę, jednak w zależności od warunków cieplno-
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wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania 

może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 

 

Zaprawę szpachlową przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do 

nakładania szpachla musi mieć postać jednorodnej, homogenicznej masy. 

 

Zazwyczaj nanosi się ją warstwą o grubości 1-2 mm, przy użyciu pacy metalowej. Po 

wstępnym wyschnięciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna 

zastosowanej szpachli) powierzchnię zaciera się kolistymi ruchami za pomocą packi z filcem. 

Wytyczne natryskowego nakładania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub 

karta techniczna stosowanej szpachli. 

 

Stosowanie gładzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku może być pokryta bezpośrednio 

odpowiednią farbą. 

 

5.6. Wymalowania 

Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie. 

Mogą to być, wg zaleceń WTA: 

– farby wapienne, 

– farby wapienne z dodatkiem białego cementu, 

– dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu 

powłoki), 

– wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, 

– farby na bazie mikroemulsji silikonowej 

 

Właściwości farb powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich podane są  

w odrębnej ST „Roboty malarskie”. Decyzję o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje 

projektant. 

 

5.7. Wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych 

5.7.1. Minimalne grubości warstw tynku muszą spełniać wymagania podane w specyfikacji. 

Łączna grubość tynku musi spełniać wymagania z dokumentacji projektowej. 
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Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarówno pojedynczej warstwy jak i układu 

warstw. 

 

5.7.2. Wygląd powierzchni tynku 

Jeżeli nie stosowano szpachli wygładzającej dopuszczalne są jedynie miejscowe nierówności 

wynikające z techniki wykonywania tynku (np. ślady wygładzania kielnią) o głębokości do 1 

mm i długości 5 cm, w ilości nie przekraczającej 3 sztuk na 10 m2 otynkowanej powierzchni. 

Ślady takie są niedopuszczalne dla warstw wygładzających. Jeżeli wykończeniem 

powierzchni jest tynk strukturalny, sposób kontroli powierzchni precyzuje odrębna 

specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego. 

 

5.7.3. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikację techniczną. 

Powierzchnie tynku powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub 

nachylone pod zadanym kątem, albo tworzyły powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym 

obrysem. 

Krawędzie przecięcia się otynkowanych powierzchni powinny być prostoliniowe lub  

w kształcie zadanych krzywych. Kąty utworzone przez te płaszczyzny powinny być proste lub 

mieć wartość określoną w dokumentacji 

 

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

kontrolnej dwumetrowej łaty. 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 

5.7.5. Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie  

z dokumentacją projektową, np. wykończone na ostro lub zaokrąglone. Tynki na stykach  

z powierzchniami inaczej wykończonymi (np. przy ościeżnicach, parapetach itp.) powinny 
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być zabezpieczone przed odpryskami i pęknięciami np. przez pozostawienie szczeliny  

o szerokości 2-4 mm. 

 

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania wstępne 

Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić 

przyczyny i źródła zawilgocenia oraz wykonać badania podane w  specyfikacji. W przypadku 

stwierdzenia, że przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy 

podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.). 

 

6.2.2. Badania materiałów 

Materiały użyte do wykonania tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

materiałów, 



74 
 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi 

nadzoru do akceptacji 

 

6.2.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, 

skrobanie lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy 

szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych 

zabrudzeń itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą (woda 

nie wsiąka), światło ultrafioletowe itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je 

mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

- oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzić 

poprzez oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotką 

drucianą, 

- równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2 m, analogicznie jak przy 

tynkach zwykłych. Ubytki większe od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla 

podłoży wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 

- temperatura powietrza i podłoża, 

- przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zwłaszcza w piwnicach) 

należy określić temperaturę punktu rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykraplania się 

wilgoci na podłożu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wiązania 

tynku konieczne jest podjęcie czynności pozwalających na podniesienie temperatury punktu 

rosy, 

- wilgotność powietrza. Podczas procesu twardnienia względna wilgotność powietrza nie 

może przekraczać 65% (chyba że specyfikacja zastosowanego produktu wyraźnie stanowi 

inaczej). W przypadku stwierdzenia że względna wilgotność powietrza jest wyższa, należy 

podjąć czynności pozwalające na jej obniżenie do momentu zakończenia procesu wiązania  

i twardnienia, lub wykonywać roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-

wilgotnościowych. 
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Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie,  

z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

 

Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi  

z dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji. 

 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 

specyfikacjach dla podłoży. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 

podanymi w  ST, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy  

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

tynkarskich z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami 

producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków nakładanych 

wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 

warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST, 

– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

 

6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę 

traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3. 

 

6.3.3. Zakres badań zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien być zgodny 

z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmianą PN-EN 998-1:2004/AC:2006 

„Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”. 

 

6.3.4. Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola 

napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje się to poprzez określenie gęstości przygotowanej do 

nałożenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartości porów powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. 

niniejszej specyfikacji). 
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6.3.5. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanego systemu tynków renowacyjnych,   

w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków renowacyjnych. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

 

Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku, a użyte materiały spełniały 

wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 0°C, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

Powierzchnię tynków wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian  

w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 

górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest 

tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Odbiorowi podlega każdy etap wykonywania tynków . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Skład wymogi i kryteria 

zgodności dot. Cementów powszechnego użytku 

- PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane. 

- PN-EN 998-1 Wymogi dotyczące zapraw do murów – Zaprawa tynkarska 
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- PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. 

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Definicje wymagania. 

- PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. 

- PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych 

 i zewnętrznych 

- PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania 

techniczne 

- WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych 
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6. ST-5 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 

CPV 45261210-9 OBRÓBKI BLACHARSKIE  

CPV 45261320-3 KŁADZENIE RYNIEN  

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych związanych z remontem 

budynku Dawnej Oberży. Zakres opracowania dotyczy elewacji budynku Dawnej Oberży 

wraz z cokołem oraz murowanym ogrodzeniem przylegających garaży na terenie Muzeum 

Łazienki Królewskie.    

 

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom 

oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 

norm polskich,  

e) termin przydatności do stosowania 

 

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie 

 

a) Obróbki blacharskie: blacha miedziana o grubości 0,5 mm.  

Bryty obróbek blacharskich gzymsu i okien łączyć na rąbek stojący podwójnie zaginany.  

Obróbki mocować bez stosowania łączników mechanicznych.  

b) Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i wymienić na inne wykonane  

z blachy miedzianej Ø 160.  

 

3. SPRZĘT  
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7.   
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: wiertarka udarem, 

elektowkrętarki, młotek gumowy, młotek drewniany, nożyce do cięcia, nóż blacharski, 

giętarka do blach, kleszcze blacharskie, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do 

pojemników z silikonem 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

 

Materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Obróbki blacharskie na  wszystkich elewacjach budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum 

Łazienki Królewskie zostały zakwalifikowane do wymiany na nowe wykonane z blachy 

miedzianej o grubości 0,5 mm. Bryty obróbek blacharskich gzymsu i okien łączyć na rąbek 

stojący podwójnie zaginany. Należy najpierw usunąć istniejące arkusze blachy i wszystkie 

zanieczyszczenia, oczyścić strumieniowo warstwy spadkowe oraz skuć luźny i spękany 

materiał i w trybie nadzoru autorskiego ustalić zakres uszkodzeń warstw spadkowych  

i sposób ich naprawy. 

W zależności od zakresu uszkodzeń, warstwy spadkowe przygotować poprzez zatarcie na 

gładko nową szlichtą o jednolitym spadku lub wyrównać warstwę spadkowa i wyprofilować 

spadek lekkim betonem B15, nałożyć na to masę klejąco-uszczelniającą na bazie bitumicznej  

o wytrzymałości na oddzieranie> 0,32 kN/m, wytrzymałości na odrywanie> 33 kN/m2, 

wytrzymałości na ścinanie > 0,2 kN/m2.  Masę nakładać szpachlą zębatą. Należy wkleić 

blachę kompensacyjną, nałożyć masę klejącą-uszczelniającą na tą blachę i równomiernie 

docisnąć obróbki blacharskie. Obróbki mocować bez stosowania łączników mechanicznych. 
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Obróbki wykonać dopasowane do wielkości przykrywanych elementów. Obróbki blacharskie 

wywinąć dla okien po bokach i od strony okna w wydrę na 4-5 cm, dla gzymsu wywinąć do 

góry. Dylatację na styku z tynkiem zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym oraz wykończyć na 

gładko elastycznym materiałem uszczelniającym na bazie poliuretanu wiążącego pod 

wpływem wilgoci (technologia i-cure). 

 

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i wymienić na inne wykonane z blachy 

miedzianej Ø 160. W miejscach , gdzie odwodnienie dachu podłączone jest do kanalizacji 

deszczowej, rury spustowe z tytan-cynku podłączone są do istniejących  żeliwnych rur  

rewizyjnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.  

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest 

Jednostką obmiarowa robót jest 

a) dla obróbek blacharskich – m2 pokrytej powierzchni.  

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 

nie przekracza 0,50 m2,  

b) dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
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7.2. Ilość robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

i sprawdzonych w naturze  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Podstawa  odbioru robót  

Podstawą odbioru wykonania robót jest stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi  

w dokumentacji powykonawczej  

 

8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,  

d) szczelności połączeń.  

 

Odbiór częściowy powinien zostać potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

końcowy jest możliwy po zakończeniu prac związanych z obróbkami blacharskimi.  

 

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  

W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek 

blacharskich.  
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 

oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 

blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno  

z następujących rozwiązań:  

a) poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,  

b) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki  

w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.  

 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

a) Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

b) Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp.,  

c) Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

d) Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

 

8.4. Zakończenie odbioru  

Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

a)ocenę wyników badań,  

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Płatności za obróbki blacharskie dokonuje się za ustaloną ilość m2 wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje:  

a) przygotowanie,  
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b) zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

c) zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

d) sprawdzenie szczelności połączeń,  

e) badania kontrolne i odbiory,  

f) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  

g) uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

Płatności za rynny i rury spustowe dokonuje się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje:  

a) przygotowanie,  

b) zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

c) zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

d) sprawdzenie szczelności połączeń,  

e) badania kontrolne i odbiory,  

f) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  

g) uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.  

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: 

Aluminium.  
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- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal 

odporna na korozje.  

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 

i badania. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez 

ITB – Warszawa 2004 r. 
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7. ST-6 ROBOTY KAMIENIARSKIE 

CPV 45262512-3 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót remontowych schodów zewnętrznych związanych z remontem 

budynku Dawnej Oberży. Zakres opracowania dotyczy elewacji budynku Dawnej Oberży 

wraz z cokołem oraz murowanym ogrodzeniem przylegających garaży na terenie Muzeum 

Łazienki Królewskie.    

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom 

oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót remontowych schodów zewnętrznych polegający na skuciu 

wierzchniej warstwy istniejących schodów betonowych wraz z usunięciem luźnego i 

spękanego materiału, sprawdzeniu stanu istniejącego fundamentu oraz ułożeniu bloków 

kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu na schodach. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do 

przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy 

zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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Beton B10 (C8/10 chudy beton) – materiał powstały po zmieszaniu cementu, kruszywa 

grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje 

właściwości w wyniku hydratacji cementu. Beton (C8/10) posiada wytrzymałość 

charakterystyczną na ściskanie 8 MPa dla próbek walcowatych o wym.: średnica 15cm, 

wysokość 30cm. Dla próbek sześciennych 15cmx15cmx15cm wytrzymałość ta wynosi 10 

MPa. 

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

2.2.Rodzaje materiałów  

- Stopnie z bloków kamiennych z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu, bez żył  

i przebarwień 

- elastyczna zaprawa cementowa klejowa cienkowarstwowa  

- mikrozaprawa uszczelniająca 

- beton B10 

 

3. SPRZĘT  
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7.   

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 
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Materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

Istniejące schody betonowe należy skuć mechanicznie, usunąć wszystkie zanieczyszczenia, 

luźny i spękany materiał. W trybie nadzoru autorskiego ustalić stan zachowania fundamentu 

pod schody istniejące, jeżeli istnieje. Jeżeli stan techniczny fundamentu  jest dobry- zostawić, 

stan techniczny jest zły (przemarznięty fundament) bądź w ogóle nie istnieje, należy usunąć  

i wylać nowy fundament z betonu B10 na głębokość 110 cm (strefa przemarzania gruntu). 

Fundament należy zabezpieczyć mikro zaprawą uszczelniającą. Przed montażem schodów 

należy wylać beton B10 o grubości 10 cm.  Schody wykonać z bloków kamiennych  

z jasnoszarego piaskowca o jednolitym zabarwieniu(bez żył i przebarwień). Stopnie z bloków 

kamiennych układać na zakładkę, wynoszącą 4 cm, o nachyleniu 1% na elastycznej zaprawie 

cementowej klejowej cienkowarstwowej 1,5-2 cm. Bloki górnego stopnia powinny być oparte 

na ścianie na 3-4 cm. Należy naprawić glif  ściany po ich montażu. Boczne bloki kamienne 

dolnego stopnia powinny być natomiast zaokrąglone w narożach o promieniu 13 cm. Bloki 

należy wykonać o wymiarach zamieszczonych na rysunku A_D_02.  

Schody zaprojektowano z piaskowca na wzór historycznych przy głównym wejściu do 

budynku od strony południowej. Ze względu na bliską odległość furtki ogrodzenia  oraz 

użytkowalność schodów zaprojektowano je wg wymiarów istniejących, a dolny stopień 

zaokrąglono w narożach.  Schody te są przeznaczone tylko dla straży Muzeum Łazienki i ze 

względu na zabytkowy charakter nie są dostosowane do warunków technicznych i osób 

niepełnosprawnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.  
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Kontrola jakości polega na: 

 - kontroli jakości materiałów  

- kontroli jakości wykonywania robót 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót kamiennych  

Tolerancje wymiarowe elementów okładzinowych kamiennych i dopuszczalne odchyłki  

w wykonaniu robót : 

1. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe elementów okładzinowych kamiennych podano  

w tablicy nr 1.  

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania 

okładziny:  

a) sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz 

zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu, należy przeprowadzać na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy.  

b) sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność  

z wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch, prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru 

szczelinomierzem z dokładnością do 2,0 mm prześwitu między tą łatą, a powierzchnią 

okładziny. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy 

płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów. 

Tablica nr 1 

Rodzaj wady lub uszkodzenia  
Rodzaj faktury - obróbki powierzchni licowej 

płyt  
piłowanie szlifowanie polerowanie 

Wichrowatość powierzchni 
licowej mierzona 

po przekątnej w mm/m 
±1,5 ±0,5 ±0,5 

Wklęsłości i wypukłości 
powierzchni licowych 

Nie powinny być większe niż wgłębienia 
określone dla 

danej faktury obróbki według BN-84/6740-02 

Odchyłki 
kątów  

Narożnikowych powierzchni 
  licowych w mm/n  -  ±1,0 -  
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Zawartych między 
powierzchnią licową, a 

powierzchniami bocznymi 
stykowymi w mm 

-  ±2 -  

Odchyłki od prostoliniowości 
krawędzi w mm/m  -  ±0,5 -  

 

 

Kryteria oceny jakości i odbioru wykonanej okładziny z kamienia naturalnego: 

 Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 

przedstawić dokumentację techniczną projektowo - kosztorysową, uwzględniającą 

wymagania odpowiednich norm i określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz 

ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), 

jak również:  

a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót - międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów 

międzyoperacyjnych),  

b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materia łów 

(atesty).  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 

postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, albo innym równorzędnym dowodem.  

 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  

 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 

międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 

ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami.  

 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budów oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń 
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(atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych elementów 

kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz  

z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych -  

z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 

obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.  

 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną  

z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, 

należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną 

część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych.  

W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest 

doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z umową oraz ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-88/B-322502 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

- BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnice monolityczne i okładzina stopni schodowych. 

Stopnice i podstopnice.  

- BN-88/6747-19 Elementy kamienne łupane do licowania ścian.  

- PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i nadania przy odbiorze. 


