
 

 

 
 

LA FONTAINE  ARCHITEKTURA 

La FoA 

 
 
 
 
 
 

SST- 02.3.0 
 

SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV) 

 
 

  Kod 454100000-4  
 

TYNKOWANIE 
 

Jednostka autorska 
Przedsiębiorstwo Usługowe "AD REM" - inż. Adam Halka 

ul. Sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wrocław 
modyfikacja przy zastosowaniu programu SEKOspec 

www.sekocenbud.pl      e-mail: promocja@sekocenbud.pl 
ISBN   83-89756-56-0 

Copyright by OWEOB   PROMOCJA Sp. z o.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone! 

Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania 
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub 

fragmentów 
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autorów zabronione. 

 
 
 
 

Wrocław 2017 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                    
Przebudowa i modernizacja 2 pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka   

Inwestor : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka   
 
 

2  

 
 
 
 

SPIS  TREŚCI 
 
                          

1. WSTEP  .........................................................................................................  3 
 1.1Przedmiot ST  .............................................................................................   3 
 1.2 Zakres stosowania ST  ...............................................................................  3 
 1.3 Zakres robót objętych ST  ...........................................................................  3 
 1.4 Określenia podstawowe  .............................................................................  3 
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  ...........................................................  3 
2. MATERIAŁY  ..................................................................................................  3 
3. SPRZET  ........................................................................................................  5 
 4. TRANSPORT  ................................................................................................. 5 
 5. WYKONANIE ROBÓT  ...................................................................................  5 
 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  ......................................................................6 

                7. OBMIAR ROBÓT  ........................................................................................... 7 
                  8. ODBIÓR ROBÓT  ..........................................................................................  7 

  9. PODSTAWA PŁATNOSCI  ............................................................................. 8 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  ...............................................................................   8 

 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                    
Przebudowa i modernizacja 2 pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka   

Inwestor : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka   
 
 

3  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru tynków wewnętrznych w obrębie obiektu dla  zamierzenia  pn. : 
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1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mięć  miejsce  tylko  w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Tynki   zwykle gipsowe i gładzie ,   których   dotyczy   specyfikacja,   stanowią   warstwę   ochronna,   
wyrównawcza   lub kształtująca  formę  architektoniczna  tynkowanego  elementu,  nanoszona  
ręcznie  lub  mechanicznie,  do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
–    Tynki  zwykle  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  
warstw  i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
–    Przy wykonaniu tynków zwykłych, gipsowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1. 
–    Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne.” 
 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
–    roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
–    Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
–    wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
–    procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami  
technicznymi  i instrukcjami, 
–    ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej  zawierające  dane  
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania.–   
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mięć m.in.: 
–   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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–   Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
–   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–   Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
–   na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i  składowania  powinien  być  zgodny  z warunkami  i  wymaganiami  podanymi  
przez producenta. 
 
2.1 Zaprawy  
Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B- 
14501 „ Zaprawy budowlane zwykle”  lub aprobatom technicznym. 
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy 
budowlane zwykle”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę  nalży  przygotować  w  takiej ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej nalży stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  nalży  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B- 
19701;1997  „Cementy  powszechnego  użytku”.  Za  zgoda  Inspektora  nadzoru  mozna  stosowac 
cement z dodatkiem żużla lub popiolów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze 
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nalezy  stosowac  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyc jednolita i 
jednobarwna   mase,   bez   grudek   niegaszonego   wapna   i   zanieczyszczen   obcych.  
  Sklad objetosciowych skladników zapraw nalezy dobierac  doswiadczalnie,  w  zaleznosci  od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom 
normyPN-88/B-32250  „Materialy  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez badan  
laboratoryjnych  można stosowac wodociagowa wode pitna. 
Niedozwolone  jest  uzycie  wód  sciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  
zawierających tluszcze organiczne, oleje i mul. 
 
2.3  Piasek 
Piasek  powinien  spelniac  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do 
zapraw budowlanych”, a w szczególnosci: 
–    nie zawierac domieszek organicznych, 
–    miec  frakcje  róznych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do  spodnich  warstw  tynku  nalezy  stosowac  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw 
wierzchnich – srednioziarnisty odmiany 2. 
Do gladzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 
mm. 
 
2.4  Gipsy tynkarskie 
Oprócz sztandarowych produktów NOWEJ DOLINY NIDY jakimi są gipsy tynkarskie:  
Gips Tynkarski Maszynowy TEMPO oraz Lekki SPRINT, z których wykonujemy tynki gipsowe za 
pomocą agregatu tynkarskiego oferujemy również Gips Tynkarski  
Ręczny TYNKAR oraz Gips Tynkarski Ręczny POLAR, które służą również do wykonywania 
wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych, ale narzucanych ręcznie. Tynki gipsowe można 
stosować w każdym typie budownictwa na ścianach  
i sufitach, gdzie wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, jak również w pomieszczeniach o 
podwyższonej okresowo wilgotności z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurą lub 
środkami hydrofobowymi. Znajdują one zastosowanie  
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Można je stosować 
na ścianach zbudowanych  z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego 
i komórkowego oraz płyt wiórowo-cementowych.  
Tynki gipsowe wykonujemy sposobem ręcznym na podłożach mineralnych wtedy, gdy mamy małą 
powierzchnię do tynkowania np. ściany wnękowe przyokienne (ościeżnice) po zamontowaniu okien, 
małe korytarze, łazienki, pomieszczenia gospodarcze lub kiedy nie możemy zapewnić odpowiedniego 
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zasilania energetycznego do agregatu tynkarskiego.  
Gips Tynkarski Ręczny np...TYNKAR służy do wykonywania tynków głównie na ścianach, natomiast 
gips lekki POLAR o zwiększonej wydajności, elastyczności i przyczepności szczególnie nadaje się do 
wykonywania tynków na sufitach i ścianach betonowych oraz prefabrykowanych. Te gipsy tynkarskie 
nadają się do pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, ale także do kuchni i łazienek. 
O zaletach tych tynków decyduje jakość zastosowanego gipsu oraz jakość mineralnych wypełniaczy i 
komponentów modyfikujących nowej generacji. Składniki te eksponują pożądane cechy spoiwa oraz 
poprawiają strukturę, urabialność, plastyczność  
oraz przyczepność tynku do podłoża. 
 
3. SPRZET 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  -  00.00    Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
–    mieszarki do zapraw, 
–    agregatu tynkarskiego, 
–    betoniarki wolnospadowej, 
–    pompy do zapraw, 
–    przenośnych zbiorników na wodę. 
- elektronarzędzia do  mieszania  gotowych suchych mieszanek  tynkarskich  
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem można  przewozic  cementowozem,  natomiast  cement  i  
wapno suchogaszone  workowane  mozna  przewozic  dowolnymi  srodkami  transportu   
i  w  odpowiedni  sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
–    Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  mozna  przewozic  w  skrzyniach  lub  
pojemnikach stalowych. 
–    Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je 
przed zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  
 i  nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 pkt 5. 
 
5.1 Warunki przystąpienia  do  robót  tynkarskich  
Przed przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
–    Zaleca  sie  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  
tj.  po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
–    Tynki  nalży  wykonywać  w  temperaturze  nie  nizszej niz +5°C  pod warunkiem,  ze  w  ciagu  
doby  nie nastapi spadek ponizej 0°C. 
–    W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
srodków zabezpieczajacych,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montazowych  
w  okresie obnizonych temperatur”. 
Zaleca  sie  chronić  swiezo  wykonane  tynki  zewnetrzne  w  ciagu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. 
–    W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i 
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda. 
 
5.2 Przygotowanie  podłoża 
Podloza tynków zwyklych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
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Spoiny w murach ceglanych 
–    W  scianach przewidzianych do  tynkowania  nie  nalezy  wypelniac  zaprawa  spoin  przy  
zewnętrznych licach na glebokosci 5-10 mm. 
–    Bezposrednio  przed tynkowaniem podloze  nalezy  oczyscic  z kurzu  szczotkami  oraz usunac  
plamy  zrdzy i substancji tlustych.  
Plamy z substancji tlustych mozna usunac 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypelniajac je 
lampa benzynowa. 
–    Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzyc woda. 
 
5.3 Wykonywanie  tynków wewnętrznych  
 
Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  norm ie  PN-70/B- 
10100 p. 3.3.1. 
Sposoby  wykonania  tynków  zwyklych jedno-  i  wielowarstwowych powinny  byc  zgodne  z danymi 
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubosci  tynków  zwyklych  w  zaleznosci  od  ich  kategorii  oraz od  rodzaju  podloza  lub  podkladu 
powinny byc zgodne z norma PN-70/B-10100. 
Tynki  zwykle  kategorii  II  i  III  naleza  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien sie skladac z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynków wewnetrznych 
nalezy wykonac wedlug pasów i listew kierunkowych. 
Gladz  nalezy  nanosic  po  zwiazaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas 
zacierania warstwa gladzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarazonych na 
zawilgocenie  –  w  proporcji 1:1:4,  narazonych na  zwilgocenie  oraz w  tynkach zewnetrznych –  w 
proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz  
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. 
Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,   wody   oraz  kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Częstotliwość  oraz zakres  badan zaprawy  wytwarzanej na  placu budowy,  a  w  szczególności  jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykle”. 
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania  w  czasie  odbioru  
 
Badania  tynków  zwyklych  powinny  byc  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  PN-70/B- 
10100 p. 4.3. i powinny umozliwic ocene wszystkich wymagan, a w szczególnosci: 
–    zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
–    jakosci zastosowanych materialów i wyrobów, 
–    prawidlowosci przygotowania podlozy, 
–    mrozoodpornosci tynków zewnetrznych, 
–    przyczepnosci tynków do podloza, 
–    grubosci tynku, 
–    wygladu powierzchni tynku, 
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–    prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, 
–    wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie 
surowym i wysokosci  mierzonej od podloza  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  
stropu.  Powierzchnie pilastrów i slupów oblicza sie w rozwinieciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie tynków stropów plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian 
surowych na płaszczyznę pozioma. 
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiarów w stanie 
surowym.  Z  powierzchni  tynków  nie  potraca  sie  powierzchni  nieotynkowanych,  ciagnionych,  
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilosc    tynków    w    m2       okresla    sie    na    podstawie    projektu    z    uwzglednieniem    zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa  i  SST  oraz  pisemnymi  
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8.2 Odbiór  podłoża  
 
Odbiór   podłoża   należy   przeprowadzić    bezpośrednio    przed    przystąpieniem    do    robót 
tynkowych. Jezeli odbiór podloza  odbywa  sie  po  dluzszym  czasie  od  jego  wykonania, nalezy 
podloze oczyscic i umyc woda.  
Roboty  uznaje  sie  za  zgodne  z  dokumentacja  projektowa,  SST  i  wymaganiami  Inspektora 
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. 
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc odebrany. 
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan: 
–    tynk poprawic i przedstawic do ponownego odbioru, 
–    jezeli  odchylenia  od wymagan nie  zagrazaja  bezpieczenstwu uzytkowania  i  trwalosci  tynku,  
zaliczyc tynk do nizszej kategorii, 
–    w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac tynk i ponownie wykonac 
roboty tynkowe. 
 
8.3 Odbiór  tynków 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc 
zgodne z dokumentacja projektowa. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i  odchylenie  krawedzi  od linii  prostej 
nie  moga  byc  wieksze  niz  3  mm  i  w  liczbie  nie  wiekszej  niz  3  na  calej  dlugosci  kontrolnej 
dwumetrowej laty. 
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: 
–    pionowego – nie moga byc wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogólem nie wiecej niz 4 mm w 
pomieszczeniu, 
–    poziomego  –  nie  moga  byc  wieksze  niz 3  mm  na  1  mb  i  ogólem  nie  wiecej  niz  6  mm  na  
calejpowierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne sa nastepujace wady: 
–    wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikajacych z podloza, pilsni itp., 
–    trwale  slady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pecherze  wskutek  
niedostatecznejprzyczepnosci tynku do podloza. 
Odbiór gotowych tynków powinien byc potwierdzony protokolem, który powinien zawierac: 
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–    ocene wyników badan, 
–    wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, 
–    stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamówieniem. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Jednostkę  obmiarowa robót ustalono  w p-kcie 7.1 
 
9.2 Płaci sie za wykonana i odebrana ilosc  m2  powierzchni tynku  wedlug  ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
-    przygotowanie stanowiska roboczego, 
–    przygotowanie zaprawy, 
–    dostarczenie materialów i sprzetu, 
–    obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi, 
–    ustawienie i rozbiórke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robót na wysokosci  
        do 4 m, 
–    przygotowanie podloza, 
–    umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, 
-      osiatkowanie bruzd, 
–    obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
–    wykonanie tynków, 
–    reperacja tynków po dziurach i hakach, 
–    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialów, 
–    likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 10.1 Normy 
 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku. 
PN-ISO-9000         (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  
zapewnienia jakości i zarzadzanie systemami zapewnienia jakości.–  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 
pózn. zmianami). 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 


