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1. Nazwa zamówienia
„Przystosowanie budynku Poradni Terapii Uzależnień do użytku dla osób
niepełnosprawnych ruchowo w Olecku przy ul.Nocznickiego 15 dz. Nr 757/3”
2. Przedmiot i zakres prac
Budynek zlokalizowany jest w Olecku przy ul.Nocznickiego 15 na parceli 757/3. Budynek
wolno stojący, podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.
Konstrukcja ścian murowana. Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną.
Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu:
1) Wykonanie remontu pomieszczeń z dostosowaniem pomieszczeń biurowych oraz WC dla osób
niepełnosprawnych.
2) Przebudowa komunikacji wewnętrznej w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
2.1. Zakres stosowania ST.
Ogólną Specyfikację Techniczną oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią część
Dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w
pkt.2
2.2. Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi.
3. Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących
Roboty tymczasowe to m.in.: montaż i demontaż urządzeń transportu pionowego, oczyszczenie
podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porządkowe, zabezpieczenie przekuć,
wykuć, rozkuć oraz przebić itp. Pracami towarzyszącymi są wszystkie prace demontażowe,
reperacja podłoża posadzki, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.
4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogólne.
Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawców Zamawiający
żąda określenia zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma obowiązek przedłożyć projekty tych umów do
akceptacji .
Umowa nie zaakceptowana przez Zamawiającego będzie uważana za nieważną.
4.1. Organizacja robót budowlanych
Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robót.
Roboty remontowe będą prowadzone w budynku biurowym oraz na zewnątrz.
Organizacja miejsca do składowania materiałów oraz pomieszczenia socjalnego dla
pracowników należy do obowiązków Wykonawcy robót. Korzystanie z energii elektrycznej i
wody będzie się odbywać odpłatnie na podstawie wskazań liczników. Szczegóły korzystania z
energii elektrycznej i wody zostaną uzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Należy
przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne
przepisy i rozporządzenia.

Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika robót podczas wykonywania prac, który
będzie upoważniony do dokonywania ustaleń. Kierownik musi posiadać uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i być członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy i wszelkich robót
w czystości.
Należy usuwać śmieci i nieczystości związane z realizacją przedmiotu zamówienia
każdorazowo po zakończeniu dnia pracy i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót
remontowych.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności odpowiedniego prowadzenia
robót w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia elementów budynku, terenu
przylegającego do budynku oraz terenów zielonych. Po zakończeniu robót Wykonawca winien
doprowadzić teren prowadzenia robót do stanu pierwotnego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie
Zamawiającego podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny
koszt.
Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenia uciążliwości związanych
z hałasem dla osób postronnych. Wszelkie materiały oraz gruz pochodzący z demontażu należy
złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć
odpowiednimi jednostkami transportowymi na składowisko odpadów. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i
wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją.
4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich gdyż roboty będą
prowadzone tyko wewnątrz budynku.
4.3. Ochrona środowiska
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia
i utylizacji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego
obowiązującymi na dzień prowadzenia robót - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i
technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie w tym
wysokościowe.
W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
BHP ogólne:

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary
ochronne itp.;
- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych;
- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich
użyciem.
Przewidywane do wykonania roboty wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na
koszt Wykonawcy robót.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.
4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej
specyfikacji są zawarte w:
Dział:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa objęta zamówieniem
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych
Klasa
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
pozostałe
Kategoria robót
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
4.7. Książka obmiaru robót.
Wymagania dotyczące Książki obmiaru robót zostały podane w pkt. 9 niniejszej specyfikacji.
5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które
muszą być dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z :
- ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004),
- ustawą z dn.30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.166/2002)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
Dokumenty w języku polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one
zgodne z wymaganiami STWiOR.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Nie
przewiduje się organizowania specjalnego składowiska.
5.1. Informacje dotyczące ofert równoważnych:
Zgodnie z ustawą z dn.29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się oferty
równoważne w zakresie zastosowania materiałów o parametrach technicznych
i użytkowych nie gorszych niż opisane w specyfikacjach szczegółowych.
W przypadku zaproponowania materiałów równoważnych do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji należy do kosztorysu ofertowego dołączyć karty katalogowe w języku
polskim, które będą zawierały parametry techniczne i użytkowe oraz nazwę producenta, a także
inne niezbędne dokumenty z których będzie wynikało, że zaproponowany materiał spełnia
kryteria równoważności zawarte w specyfikacjach szczegółowych.
Odstępstwo od w/w zasady zastosowania oferty równoważnej skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
6. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Ładunki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno w trakcie transportu jak
i załadunku oraz wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu
zamówienia.
Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować urządzenia i
narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem
zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robót.
W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne
jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i
sprawnych narzędzi.
7. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z STWiOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym technicznobudowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).
W ramach częściowo przeprowadzonego remontu zostały wykonane prace budowlane
związane z remontem sanitariatów.
8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów budowlanych.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
dodatkowych prac wynikających z nieprawidłowego wykonania robót i zastosowania
niewłaściwych materiałów ponosić będzie Wykonawca.
Kontrolą jakości objęte są wszystkie fazy prowadzonych robót.
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz
zgodnie z technologią wykonania robót opisanych w pkt.7.
Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono PN,
Materiały uszkodzone lub nie spełniające tych wymagań nie będą dopuszczone do użycia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Odbiorowi podlega :
zgodność wykonania robót z wymaganiami ST oraz ich jakość
szczelność wszystkich elementów,
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego :
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego
robót” sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
protokoły pomiarów instalacji elektrycznej,
certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót”
podanymi w Założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie
pozycji kosztorysowych przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości
pozycji kosztorysowej.
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót,
należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych.
9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego na podstawie projektu budowlanego. Do przedmiaru przypisano nazwę i kod grupy
i kategorii robót w oparciu o wspólny słownik zamówień.
Ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót należy rejestrować w książce
obmiarów, którą założy i będzie prowadził Wykonawca robót. Szczegółowe obmiary
wykonanych robót należy dokonywać na bieżąco i zapisywać do książki obmiaru robót.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiarów. Obmiary
muszą być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku robót zanikających i podlegających zakryciu obmiar przeprowadzić należy
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obmiary
należy sporządzić w oparciu o miary pobrane z natury.
Obmiary robót będą wykonane zgodnie z „Zasadami przedmiarowania” podanymi
w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynależnych odpowiednim katalogom nakładów rzeczowych lub innych
katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawy płatności
Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego
o ich zakończeniu i zgłosi gotowość do odbioru.
Przewiduje się jedynie dokonanie odbioru końcowego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy
gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, które winno nastąpić upływem
umownego terminu zakończenia robót.
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wstrzyma odbiór do czasu ich
usunięcia. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odbiór gwarancyjny – wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na
dokonaniu przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia zakresu i terminu usunięcia
ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny odbędzie się przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.
Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 22%.
Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej
CK = Σ (L x Cj ) + Pv
gdzie:
CK – oferowana cena kosztorysowa
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj – cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej
Pv– podatek VAT (w wysokości 22%)
W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie.
Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót
muszą obejmować całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz
operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania
robót opisanych w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność
wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały
wymienione
w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.
Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną
z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny
jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej
i ceny jednostkowej.
Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać kolejności pozycji
w przedmiarze.
Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą uważane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.
Cena ofertowa wykonania zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu
zamówienia wynikający z przedmiaru robót oraz uwzględniać wszystkie koszty
niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót. Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity
koszt netto, VAT i koszt brutto.
Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegające rozliczeniu wg obmiarów wykonanych robót.
Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót
i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru
i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego.
11. Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego
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
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem
CE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót”,
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

Tynkowanie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem tynków.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.
2.2. Piasek.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów tj. 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, do warstw wierzchnichśrednioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Spoiwa.
Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w polskich normach.
2.4

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być zużyta możliwie wcześni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h.
Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C.
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.
Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5

Zaprawy budowlane wapienne.
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczeń obcych.
Kolejność dozowania składników zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna być
następująca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa wapienna powinna być
zużyta w ciągu 8 godzin

3.

Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.

4.

Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

5.

Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpić do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod warunkiem, że w ciągu doby

nie nastąpi spadek poniżej 00 C.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia zwilżane wodą.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i brudu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynki trójwarstwowe powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wew. należy wykonać wg 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 narzutu.
Należy stosować zaprawy cem.-wap. W tynkach nienarażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, a w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego należy stosować o składzie objętościowym1:3,5 i
1:4,5 lub 1:1,5, 1:2 i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3 i 1:4 lub 1:1, 1:2 i 1:2,5
6.

Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.

Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:
- m2 wykonanego tynku,

8.

Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych.
Odbiór podłoża pod tynk należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
Niedopuszczalne są następujące wady tynków:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.

10.

Przepisy związane.
PN-B-30000:1990
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-85/B-04500

Cement portlandzki
Wapno
Kruszywa do zaprawy
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003

wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
Odbiorze
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
próbek.
Wapno budowlane

Roboty murarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z wznoszeniem murów z bloczków
gazobetonowych oraz cegły pełnej, a także kominów z cegły pełnej i klinkierowj .
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.
2.2. Wyroby ceramiczne.
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.
- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,
- masa 4,0-4,5 kg,
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości badanych,
- nasiąkliwość – do 16%,

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa,
Cegła klinkierowa klasy 35.
- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,
- masa 4,0-4,5 kg,
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 3 szt na 100 badanych,
- nasiąkliwość – do 6%,
- wytrzymałość na ściskanie 35 MPa,
Bloczki gazobetonowe M700.
- wymiary 49x24x24 (12,0 lub 6) cm,
- gęstość objętościowa 750 kg/m3,
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 7 % ilości badanych,
- wytrzymałość na ściskanie 6 MPa,
2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ).
Przygotowanie zaprawa do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. . Zaprawę
należy przygotować w takiej ilości aby mogła być zużyta możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. około 3 godz.
Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C.
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.
Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.

Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.

4.

Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

5.

Wykonanie robót.
Wymagania ogólne.
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy
temperaturze powyżej 00C.

6.

Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.

Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:
- m2 ściany

8.

Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.

10.

Przepisy związane.
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-30000:1990
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
Wyroby budowlane ceramiczne.
Cement portlandzki
Wapno
Kruszywa do zaprawy

Nakładanie powierzchni kryjących
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót malarskich polegających na malowaniu tynku wewnętrznego.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.
2.2.Środki gruntujące.
Fluaty – cynkowy lub magnezowy – mające postać kryształków barwy żółtej do
jasnobrunatnej, o zawartości uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niż
92% w robotach malarskich powinny być stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do
neutralizacji alkalicznego podłoża przed wykonaniem powłoki malarskiej. Mydło szare,
stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości,powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.
Ałun glinowo – potasowy powinien być stosowany w postaci roztworu 2% mydła szarego w
wodzie w stosunku 1 : 2.
Do gruntowania można stosować również farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.
2.3. Farby budowlane gotowe
Farby suche są gotową mieszanką zawierającą jeden lub kilka pigmentów, wypełniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagają zalania wodą przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zależności od rodzaju kleju, dokładnego wymieszania przed użyciem i przecedzenia przez sito
gospodarcze. Farby w postaci past powinny być przed użyciem do malowania doprowadzone
do konsystencji roboczej przez upłynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcieńczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta.
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do
użycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane na różnych spoiwach polimerowych można
stosować na beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich rodzajów
dopuszczonych na powierzchnie wewnętrzne budynków. Farby niezależnie od ich rodzaju
powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania
w budownictwie.
2.4. Pigmenty.
Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mieć postać suchego proszku lub
koncentratu ciekłego, bez grudek, skawaleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
Pigmenty powinny wykazywać następujące cechy:
– odpowiednią barwę i odcień, określone przez porównanie ze wzorcem;
– masę oznaczoną według normy przedmiotowej;
– dostateczną zdolność krycia zależną od rodzaju pigmentu;
– wymaganą zdolność barwienia, która im jest większa, tym mniej pigmentu potrzeba
użyć do przygotowania 1 kg farby;
– dostateczną odporność na działanie światła sprawdzoną według obowiązującej

normy dla warunków wewnętrznych lub zewnętrznych;
– wystarczającą odporność na działanie wapna i cementu, w przypadku użycia
pigmentu do farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynków
zawierających wapno i cement.
2.5. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o
wyglądzie białego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje się oddzielnie do
gruntowania podłoży porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.
2.6. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki :
– woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych,
krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych,
powinna odpowiadać normie państwowej;
– terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakierów
olejowych powinny odpowiadać wymaganiom norm;
– aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy;
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
3.

Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty można wykonywać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatem
natryskowym.

4.

Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami

5.

Wykonanie robót.

5.1. Powłoki malarskie.
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.
Barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta.
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych
łączeń lub poprawek . Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
pokrywanego podłoża . Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek
pigmentów i wypełniaczy.
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót
tynkowych i robót malarskich.
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i
wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów

opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach
alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej :
– zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
– zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem
ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach;
– użyć specjalnej odzieży ochronnej.
Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb
zawierających krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z
dopływem czystego powietrza, a skórę rąk i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym.
Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy
nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. Przy
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcieńczalniki organiczne należy :
– stosować odzież ochronną;
– wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej
wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza;
– przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych
palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem
pożaru;
– umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów;
podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być
natychmiast użyty w wypadku pożaru.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach
betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :
– robót tynkowych,
– podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych;
– podłoży gipsowych.
5.2. Roboty przygotowawcze przed malowaniem.
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnię należy
zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności:
– całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, z wyjątkiem założenia
ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejenia okładzin oraz osprzętu
oświetleniowego;
– wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;
– ułożeniu podłóg drewnianych;
– dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie można wykonywać po:
– wykonaniu białego montażu;
– po ułożeniu posadzek oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i
mozaikowych;
– po oszkleniu okien, naświetli, jeśli stolarka nie była wykończona fabrycznie.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :

– powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać
wymaganiom normowym;
– wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i
zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza się do napraw zaprawy gipsowej;
– tynki gipsowe i gipsowo – wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny być zaimpregnowane;
– przygotowana pod malowanie powierzchnia powinna być oczyszczona z
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,
a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub
pylącej się starej powłoki malarskiej;
– nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez
uprzedniego usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej; po oczyszczeniu tynk nie
powinien być rozmiękczony.
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
– rodzaju podłoża;
– rodzaju malowania;
– miejsca i warunków zastosowania powłoki.
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.
5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi.
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, być bez smug, prześwitów, plam i
śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od
podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się hropowatość powłoki
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się
przy pocieraniu tkaniną. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i
równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobów produkowanych fabrycznie.
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny dawać
aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
6.

Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie
wcześniej niż po 7 dniach.
Badanie należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 50C przy
wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.
Badanie obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania będą pozytywne, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań będzie negatywne, należy wykonać powłokę powtórnie.

7.

Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest m2 malowanej powierzchni.
8.

Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru,
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża ,
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą szmatką lub miękką
szczotką.

9.

Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.

10.

Przepisy związane.
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