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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOSZYCY O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM I ZBIORNIKIEM NA GAZ PŁYNNY

dz. nr 430; obręb: 0010; gm. Sieroszewice

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOSZYCY O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM I ZBIORNIKIEM NA GAZ PŁYNNY

dz. nr 430; obręb: 0010; gm. Sieroszewice

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  i
jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i
zewnętrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań  w  zakresie  przygotowania  podłoży  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań
dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  wykonania  tynków  zwykłych,
podkładów  z  tynków  zwykłych,  tynków  szlachetnych,  specjalnych  (np.  akustycznych,
przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.

Wymagania  dla  tynków  zwykłych  określono  w  specyfikacji  technicznej  Tynkowanie.
Kod  45410000.  Wykonanie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Kod
45411000.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podłoże  –  powierzchnia  elementu  konstrukcyjnego  lub  podkład,  na  który  nakłada  się
wyprawę.
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Podkład  –  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu
budowlanego.

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.

Wyprawa  pocieniona  –  warstwa  wyprawy  o  grubości  od  1  do  3  mm  nałożona  na
podłoże.

Tynk  pocieniony  –  nanoszona  ręcznie  lub  mechanicznie  wyprawa  jedno-  lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm,
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek
lub  dodatków modyfikujących,  ewentualnie  pigmentów,  przygotowana  fabrycznie  lub  na
placu budowy.

Masa  tynkarska  –  masa  otrzymana  przez  zarobienie  wodą  lub  specjalną  substancją
suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
masie tynkarskiej.

Okres  przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska
przechowywana w opakowaniu  fabrycznym spełnia  wymagania  odpowiednio  do rodzaju
mieszanki.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót tynkowych

Dokumentację robót tynkowych stanowią:

– projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  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),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
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),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  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),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  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 późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji  robót  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  robót
(zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Tynki  pocienione  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  tynkowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45410000-4 - WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– 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, albo

– 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”,

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

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

2.2.1. Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy  tynkarskie  do  wypraw  pocienionych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy  budowlane  używane  do  przygotowania  podłoża  pod  tynki  pocienione
oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać
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wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Do zapraw tych należy stosować:

– piaski  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN  13139:2003  i  PN-EN
13139:2003/ AC:2004,

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych;
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

– wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004;  bez  badań
laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.2.4. Masy  wyrównawcze  i  naprawcze  do  podłoży  odpowiadające  wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby  do  robót  tynkowych  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 oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  mieszanek  tynkarskich  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

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

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement,  gips  i  wapno  suchogaszone  w  workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być  przechowywane w oryginalnych,
zamkniętych  opakowaniach,  układanych  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przechowywać  w  zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
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przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

– mieszarki do zapraw,

– agregaty tynkarskie,

– betoniarki wolnospadowe,

– pompy do zapraw,

– przenośne zbiorniki na wodę,

– tynkarskie pistolety natryskowe,

– zacieraczki do tynków.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy
prowadzić sprzętem mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  układanych  luzem  wykonuje  się
ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  workowanych  powinny  umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.

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.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia  i  bruzdy,  wykonane  podkłady  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne,  jeśli
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

– Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogą  być  wykonywane  tylko  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza,  materiałów  oraz
podłoża tynku  jest  nie  niższa  niż  +5°C pod  warunkiem,  że  w ciągu  doby  nie  nastąpi
spadek  temperatury  poniżej  0°C.  W  niektórych  przypadkach,  określonych  we
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie
wyższych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu  wewnętrznych powierzchni,  które  nie  posiadają  jeszcze  zewnętrznej
izolacji  cieplnej  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

– Bez  specjalnych  osłon  ograniczających  wpływ  czynników  atmosferycznych  tynki
pocienione  zewnętrzne  powinny być  wykonywane  przy  bezwietrznej  i  bezdeszczowej
pogodzie.

– Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  barwionych
nie może przekraczać 80%.

– Przy  wykonywaniu  wyprawy  pocienionej  na  powierzchni  tynku  podkładowego  należy
zachować  minimalny  czas  przerwy  technologicznej,  dostosowany  do  warunków
pogodowych  i  lokalnej  wentylacji,  nie  krótszy  niż  3  tygodnie,  o  ile  wskazówki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione

Podłożem  może  być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona  do  otynkowania  lub
podkład, na który nakłada się wyprawę.

Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

– z autoklawizowanych betonów komórkowych,

– z zaprawy cementowej marki M4-M7,

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę,
szorstkie,  suche,  nie  pylące,  wolne  od  wykwitów,  bez  rys  i  pęknięć.  Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.

Rysy,  raki,  kawerny  i  ubytki  podłoża  należy  naprawić  zaprawą  cementową  lub
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specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.

 Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć,
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne
(np. piaskowanie).

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki
płyt i wkręty mocujące.

Podkłady  z  tynków  zwykłych  powinny  spełniać  wymagania  PN-70/B-10100,
odpowiednie  do  założonej  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego.

Uwzględniając  stan  podłoża,  wskazówki  pochodzące  od  producenta  mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne
może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą,
zagruntowanie  bądź  zastosowanie  środków  zwiększających  przyczepność  tynku  do
podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:

– obrzutka wstępna,

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z
zaleceniami  producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynków pocienionych

Rodzaj i  typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki  tynkarskiej  określone są  w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze  względu  na  technikę  wykonania  i  sposób  obrobienia  powierzchni  rozróżnia  się
następujące typy tynków pocienionych:

– cyklinowane –  wykonywane przez przetarcie  zatartej  warstwy  wyprawy po  wstępnym
jej  stwardnieniu  (około  24  h)  cykliną  zębatą  o  wysokości  zębów  odpowiadającej
wymiarom najgrubszego ziarna,

– zacierane  –  wykonywane  przez  zatarcie  pacą  lub  szczotką  wyprawy  do  uzyskania
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna,  zagłębień  w
kształcie rowków,

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a
także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

– mieszankę  tynkarską  dobierać  tak,  by zapewnić  zgodność  założonej  w dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  i  jego
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poszczególnych  warstw  (tynki  wielowarstwowe)  z  zaleceniami  producenta  wybranej
mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy  technologiczne)  oraz  sposób  obrobienia  tynku  zgodne  z  procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji  (profile  narożnikowe,
stykowe,  szczelinowe,  dylatacyjne  itp.)  oraz z  uwzględnieniem zgodności  materiału  z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,

– elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym
obwodzie,

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,

– nacięcia  tynku  („kontrolowane  pęknięcia”)  wykonywać  przed  przystąpieniem  do
ostatniego  etapu  wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach
zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile
tynkarskie,

– ewentualne  zbrojenie  tynku  siatką  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  oraz  zaleceniami  z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża,
w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego
czasu  i  przeschnięciu  powstałych  w  wyniku  przecięcia  szczelin  należy  je  wypełnić
odpowiednią masą elastyczną,

– świeże  tynki  zewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt
intensywnym  działaniem  promieni  słonecznych  i  opadami  deszczu,  a  w  okresie
zimowym przed mrozem,

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych

5.5.1. Przyczepność  tynku  do  podłoża  polegająca  na  mechanicznym  połączeniu  się
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem,
aby  po  stwardnieniu  zaprawy  nie  występowały  odparzenia,  pęcherze  itp.  Oznaczenie
przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  wykonywać  wg  PN-85/B-04500.  Wzajemna
przyczepność  poszczególnych  warstw  w  tynkach  wielowarstwowych  badana  metodą
kwadracikowania  powinna  dawać  wynik  pozytywny  i  nie  powinna  być  mniejsza  niż
przyczepność całego tynku do podłoża.

5.5.2. Odporność  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne.  Miarą  odporności  na
uszkodzenia  jest  brak  wypadania  kwadracików  przy  badaniu  młotkiem  Baronnie’go  wg
pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

5.5.3. Mrozoodporność  tynków.  Tynki  zewnętrzne  powinny  być  mrozoodporne,  tzn.
próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać
zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubość  gotowych  tynków  w  zależności  od  rodzaju  podłoża  i  mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że
dla  tynków  jednowarstwowych  grubość  ta  powinna  wynosić  2÷4  mm,  a  dla
wielowarstwowych  3÷8  mm.  W  tynkach  wielowarstwowych  grubość  każdej  z  warstw
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powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być  gładkie lub
mieć  fakturę  wynikającą  z  techniki  obrobienia  powierzchni,  a  także  odznaczać  się
jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny
pylić.

Wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli
przenikających  z  podłoża,  a  także  zacieki  mające  postać  trwałych  śladów oraz  wykwity
pleśni itp. są niedopuszczalne.

Nie  dopuszcza  się  występowania  pęcherzy,  rys  i  spękań  na  powierzchni  tynku.
Powierzchnie  tynków  pokrytych  powłoką  malarską  z  farb  wodnych  lub
wodorozcieńczalnych  powinny  pozwalać  na  ich  renowację  bez  uszkodzenia  (rozmycia)
tynku.

5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków

Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne  płaszczyzny
pionowe  lub  poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.  Krawędzie  przecinania  się
powierzchni  otynkowanych  powinny  być  prostoliniowe,  a  kąty  dwuścienne  utworzone
przez  te  powierzchnie  powinny  być  kątami  prostymi  lub  powinny  być  zgodne  z  kątami
przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne  odchyłki  –  jak  dla  tynków
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni,
nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków
na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w
płaszczyźnie  licowej,  wynikające  z  dopuszczalnych  dla  tych  prefabrykatów  odchyłek
wymiarowych lub z tolerancji montażu.

5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroża  oraz  wszelkie  obrzeża  tynków powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.  Gzymsy  i  podokienniki  zewnętrzne  powinny  być  zabezpieczone  obróbkami
blacharskimi z kapinosem.

Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy  ościeżnicach  i
podokiennikach,  powinny  być  zabezpieczone  przed  pęknięciami  i  odpryskami  przez
odcięcie.  W  miejscach  przebiegu  szczelin  dylatacyjnych  tynk  powinien  być  przecięty  i
wykończony  stosownie  do  wymagań  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,
które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  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
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wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,
opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

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.

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  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  sprawdzaniu  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

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 pocienionych.

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.

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty
ukończenia robót tynkowych.

Badania  w czasie  odbioru  tynków pocienionych  zewnętrznych  przeprowadzać  należy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
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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 pocienionego 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).  W  przypadku  tynków  gipsowych  sprawdzenie  należy  wykonać  na
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.

Przyczepność międzywarstwową 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 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  jak  w  pkt.  6.4.2.1.
niniejszej ST.

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
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szczelinach  dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 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.

7.3. W  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  tynków  szlachetnych,  opracowanej
dla  konkretnego  podmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady
przedmiaru i obmiaru robót tynkowych

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających
jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla  robót  tynkowych  np.  zasady  wymienione  w
założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

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). 
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W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.2.2.  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  dla podłoży należy porównać  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 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 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,
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przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  robót  tynkarskich  (szczegółowej),  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Tynki pocienione 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  pocienione 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 pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji
projektowej  i  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,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  usunąć  wadliwie  wykonany  tynk  pocieniony,  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  pocienionego  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  pocienionego  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  pocienionego,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „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.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
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„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

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  pocienionego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące
roboty tynkowe uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– 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, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,

– umocowanie profili tynkarskich,

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem  nacięć  i  fug  wypełnianych  masą  elastyczną,  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– 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,

– 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 terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  tynkowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w tych  cenach  lub  stanowić  podstawę
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oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  tynków  pocienionych,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02354

Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Wartości  modularne  i  zasady  koordynacji
modularnej.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 197-1:2002

Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
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PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

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.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

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

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

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

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Tynkowanie.  Kod
CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV
45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– 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 późn. zmianami).

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

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).


