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SST.00.00  

 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA                

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót  

budowlanych, remontowych, malarskich w budynkach: 

1. DOMY STUDENCKIE (DS. FILON, DS. BARTEK, DS. LAURA, DS. MIMOZA i 

DS. ASYSTENT) 

2. GŁÓWNA AULA WYKŁADOWA 

3. REKTORAT I BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

 

 

1.2 Zakres stosowania 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument 

przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót. 

1.3 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

 

Kosztorys ofertowy – kalkulacja szczegółowa ceny oferty. Materiały wszelkie tworzywa i 

produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją kosztorysową, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.6 Warunki przekazania placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót. 

1.7 Zgodność robót z dokumentacją  
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Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 

część umowy.  Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru 

w stosunku do przekazanej dokumentacji  kosztorysowej oraz proponowanej technologii robót. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty 

powinny być zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy 

produktów oraz firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i 

jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez zamawiającego do realizacji zadania.  

Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że 

obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry 

techniczne  

i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w 

dokumentach przetargowych. 

Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o 

przedstawione przez wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na 

etapie badania ofert. 

 

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż 

do zakończenia i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę 

ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa. 

        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

1.11 Ochrona własności publicznej  i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej.  

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

tak, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy 

zgodnie z przepisami bhp odpowiada Wykonawca. 

1.13 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęti inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem 

wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania 

specyfikacji technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny. 

 

 

2.3 Równoważne stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje określone normy i rodzaje materiałów  

w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosować ten materiał lub równoważny. 

 

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym  

znajdują się nie zaakceptowane materiały wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego  

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą 

jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. 

 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

             Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na 

budowę. 
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Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały  

i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 

i jakości materiałów.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

         -  aprobatę techniczną ITB 

         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem    

             bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub: 

         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami    

             zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi  

             przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1 Rodzaje odbiorów  

    W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór końcowy 

  - odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty 

związane 

 z w/w odbiorami. 

 

 

7. 2 Odbiór  końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 

  

1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego. 

   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania 

oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

   C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy 

   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową  

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

   F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być 

ustalony ostateczny koszt budowy  
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2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru      

końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

   

7.3 Odbiór pogwarancyjny 

 

 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

7.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

        Odbiór robót zanikających i ulegających zaryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany  

na żądanie zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 

Zamawiającemu dokonania odbioru. 

 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w 

okresie obowiązywania umowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z 

późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 

kwietnia 2004r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z zamieszczonymi w części „Wymagania ogólne”  
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SST.01.01 

 

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH I SUFITY PODWIESZONE 

 kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych i okładzin 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 

zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w budynku: 

 

REKTORAT I BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

Politechniki  Świętokrzyskiej w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7      

  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 

ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

 

2.2 . Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie 

PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:  

 

 

Lp. Wymagania GKB zwykła 
GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 

krawędzi 

2. Wymiary i tolerancje [mm]: 

grubość 

9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5) 

 szerokość 1200 (+0; -5,0) 

 długość [2000 –3000] (+0;-6) 

 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

3. Masa 1 m
2
 płyty o grubości 

[kg] : 

   

 9,5 mm < 9,5 - - 

 12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5 

 15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0 

 >18,0 mm <18,0 16,0:19,0 - 

4. Wilgotność [%] <10,0 

5. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min] 

- >20 - 

6. Nasiąkliwość [%] - - <10 

7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN......, data 

produkcji 

 kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny 

 barwa napisu niebieska czerwona niebieska 

 

2.3    Woda  

 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celów budowlanych. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4   Piasek 

 Powinien spełniać wymagania  normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje 

różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm. 

3 SPRZĘT 

 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
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4. TRANSPORT 

4.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 

spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym 

podkładzie 

Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo)  około 2000 m
2
 płyt gr.12,5 mm lub 

2400 m
2
 o gr.9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 

2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 . Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i 

przebicia oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania 

okładzin po okresie wstępnego osiadania is kurczów murów, tj.po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny 

być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze 

nie niższej niż 5 
0
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0

0
C, a 

wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny 

być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych 

A/ Konstrukcja wsporcza 

Ściany działowe na szkielecie z profili stalowych należy wykonać z płyt kartonowo-gipsowych o 

grubości 12,5 (15) mm ze sfazowanymi brzegami, przymocowanych obustronnie do słupków z 

profili stalowych doprowadzonych na pełną wysokość do spodu płyty stropowej. Słupki z profili 

stalowych o grubości ścianki ok. 2 mm winny być rozstawione zgodnie z zaleceniami 

producenta płyt. Należy je wykonać z ocynkowanej stali niskowęglowej z powłoką pasywacyjną 

o grubości co najmniej 0,55 mm. Wykonawca winien zastosować wkręty samogwintujące z łbem 

wpuszczanym. Masy szpachlowe do płyt kartonowo-gipsowych winny spełniać wymagania 

Polskich Norm i Norm DIN pod względem kurczliwości i konsystencji. Taśma do spoin winna 

mieć szerokość co najmniej 53 mm. Ostateczna powierzchnia lica płyt winna być odpowiednio 

gładka i płaska, aby była gotowa do nałożenia powłoki dekoracyjnej (wykończeniowej).  Słupki 

z profili metalowych winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i pokrytej 

warstwą żelazoocynku. Otwory na drzwi winny być wymierzone zgodnie z Rysunkami. Szkielet 

stalowy i obróbki krawędzi winny być zgodne z pisemnymi zaleceniami producenta. Słupki z 

profili stalowych winny mieć odpowiednią grubość, aby uzyskać ogólną grubość ścian 
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przedstawioną na Rysunkach. Słupki należy przymocować w rozstawie wskazanym na 

Rysunkach do górnych i dolnych profili poziomych zgodnie z zaleceniami producenta. 

Powierzchnie wszystkich płyt kartonowo-gipsowych należy zaspoinować i zagruntować, aby 

przygotować je do nałożenia powłok dekoracyjnych (wykończeniowych)  - malarskich lub tapet. 

 

B/ Płyty kartonowo-gipsowe 

Płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne 

Jako płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne należy zastosować płyty z rdzeniem gipsowym, 

zabezpieczone przed wodą domieszką silikonową, oklejone papierem hydrofobowym. 

Płyty kartonowo-gipsowe ognioodporne 

Płyty kartonowo-gipsowe ognioodporne winny zawierać dodatki do włókna szklanego i 

domieszki do rdzenia gipsowego dla poprawienia ich ognioodporności, odpowiednio 

poświadczonej atestami i próbami niezależnego, uprawnionego Organu Badawczego. 

Płyty kartonowo-gipsowe ścienne 

Jako płyty kartonowo-gipsowe ścienne należy zastosować płyty kartonowo-gipsowe klasy 1 z 

rdzeniem z gipsu napowietrzonego o krawędzi prostokątnej, pozwalającej uzyskać gładkie i 

niewidoczne połączenia. 

C/ Elementy mocujących 

Elementy mocujące winny być odpowiednio dobrane oraz spełniać wymagania Specyfikacji. 

Wszystkie śruby, wkręty, nakrętki i kotwy winny mieć wytrzymałość odpowiednią do ich 

przeznaczenia oraz być wyprodukowane z najbardziej odpowiedniego gatunku stali 

ocynkowanej lub kadmowanej. 

Wykonawca winien dostarczyć wszystkie niezbędne i odpowiednio dobrane łączniki i elementy 

mocujące do stałych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie elementy 

mocujące winny spełniać wszystkie wymagania przepisów prawnych w zakresie ich 

wytrzymałości i rodzaju. Elementy mocujące w częściach składowych konstrukcji szkieletowej 

nie mogą być widoczne, i ile z Rysunków nie wynika co innego. 

D/ Izolacja (wypełnienie) 

Wykonawca winien wypełnić ściany działowe warstwą wełny mineralnej (lub równorzędnym 

materiałem) o grubości zapewniającej wymagane parametry pożarowe i akustyczne, natomiast 

wszystkie szczeliny w płycie kartonowo-gipsowej u dołu i u góry ściany – masą szpachlową lub 

uszczelniającą, zależnie od potrzeby. 

E/ Akcesoria 

Listwy, kątowniki krawędziowe, spoiny, itp. 

Jako listwy / kątowniki krawędziowe Wykonawca winien zastosować listwy ze stali 

niskowęglowej ocynkowane, dostosowane do grubości płyt kartonowo-gipsowych i stanowiące 

wzmocnienia krawędzi wskazanych na Rysunkach. Na wszystkich odsłoniętych narożnikach 

Wykonawca winien zastosować metalowe kątowniki wzmacniające zgodnie z zaleceniami 

producenta płyt. Ściany z płyt kartonowo-gipsowych powinny być w odpowiednich odstępach 

dylatowane przy pomocy systemowych profili ze stali niskowęglowej ocynkowanej. Dylatacje 

podstawowe winny zawierać uszczelki o szerokości na profilach aluminiowych. 

Spoiny winny być wypełnione uszczelnieniem w odpowiednich miejscach 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych” 
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W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową jest: 

- powierzchnia obudowy w m
2
  jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu wyższej kondygnacji, zabudowy pionów instalacyjnych oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- powierzchnia sufitów obliczana w m
2 

ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 

- z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i 

innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m
2
 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt g-k. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za zgodne z dokumentacją 

projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze: 

Wymagania określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej – nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 2 

metrowej łaty kontrolnej, 

2) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 

wysokości powyżej 3,5 m, 

- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 

większe niż 2 mm 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z 

przycięciem i dopasowaniem, 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin 

taśmą papierową, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania  przy 

odbiorze. 

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

PN-B-32250   Woda do celów budowlanych 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

 

 

    Inne dokumenty i instrukcje 

 

Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV 

– Kraków 1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – NIDA GIPS – wydanie 2002 r. 
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SST.01.02 

 

Wyprawy tynkarskie 

kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wyprawy z masy tynkarskiej marmolit w budynku: 

 

GŁÓWNA AULA WYKŁADOWA 

Politechniki  Świętokrzyskiej w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie napraw lamperii ścian wewnętrznych z tynku cienkowarstwowego 

żywicznego (marmolit) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 

wykończeniową układu.  

Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonanie tynku z masy marmolit lub inny o podobnych parametrach. 

 

2.  Materiały 

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

B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 

stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 

aprobatach. 

 

 

Marmolit (tynk żywiczny) 

 Dane Techniczne: 

 Opakowanie: 25kg. 

 Granulacja ziarna: do 1,0 mm. 

 Wydajność: 1,0 mm – 2,0 – 3,0 kg/m 
2
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3. Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

Przy wykonywaniu wyprawy stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do 

wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia 

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia wyprawy tynkarskiej 

- młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i 

tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 

- rusztowania i elementy transportu pionowego  

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Wykonanie wyprawy powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w 

świadectwie ITB nr 530/94  dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i 

w świadectwie ITB nr 1005/94. 

Prace należy  prowadzić przy temperaturze  otoczenia 5-25
o
C. 

Kolejność robót powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i   

urządzeń  

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej 

- uporządkowanie terenu robót 

 

5.1 Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia ściany i usunięcia luźno 

przylegających powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić 

nową zaprawą. Następnie należy zagruntować ściany emulsją gruntującą. 

          

6.Kontrola jakości robót 

W trakcie wykonywania wyprawy j, należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność 

ich wykonywania z  instrukcją ITB 334/96. 

 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka  obmiarowa 

 

 Jednostką  obmiarową dla robót związanych z  wykonaniem okładziny z masy 

tynkarskiej jest: 

 m
2
   wyprawy 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 

powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. 

Obiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót tynkarskich 

należy dokonać odbioru końcowego.  

 

9. Podstawa płatności 

 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania okładziny, przygotowanie 

podłoża,  wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 

 

Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 

Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie 

Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania 

płyt styropianowych 

Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne  ITB dopuszczające do stosowania różne systemy 

ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” . 
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SST.01.03 

 

ROBOTY MALARSKIE 

 kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót  

budowlanych, remontowych, malarskich w budynkach: 

1. DOMY STUDENCKIE (DS. FILON, DS. BARTEK, DS. LAURA, DS. MIMOZA i DS. 

ASYSTENT) 

2. GŁÓWNA AULA WYKŁADOWA 

3. REKTORAT I BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

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

celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w części „Wymagania ogólne”  

Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy 

przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę 

wykończeniowo-dekoracyjną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją,  specyfikacją oraz zaleceniami Zamawiającego. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne”   

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

 

Farby lateksowe – gotowe wyroby - kolory do uzgodnienia z Zamawiającym 

Środki gruntujące – gotowe wyroby zalecane przez producenta farb. 

Lakiery bezbarwne – gotowe wyroby przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków na 

powierzchniach pomalowanych farbami lateksowymi. 

Gładzie szpachlowe – gotowe wyroby przeznaczone do stosowania na tynkach. 

Rozcieńczalniki – woda i gotowe preparaty zalecane przez  producentów farb lateksowych i 

lakierów w ilości nie przekraczającej wymogów kart technicznych produktu . 
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Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

2 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” Farby 

pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002  

i przechowywane w temperaturze min.+5
0
C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

3 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”  

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8
0
C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

3.4 Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków 

szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap , powierzchnie należy umyć. 

5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami lateksowymi powierzchnię należy zagruntować 

gotowymi preparatami gruntującymi zgodnie z zaleceniami producenta farb. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

 

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót 

remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża pod malowanie i kontroli materiałów. 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, zaszpachlowaniu ubytków, szlifowaniu 

itp. 

 Dokładnym zabezpieczeniu podłogi folią. 

 

Powłoki z farb lateksowych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy 

wygląd powierzchni. Barwa  powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów 

pędzla. 

W pomieszczeniach w których wykonujemy roboty malarskie powinna panować temperatura 

minimum + 8 stopni C 

Powierzchnie pod malowanie powinno być gładkie i równe, bez zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii. 

Podłoże musi być suche. Badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami 

wskaźnikowymi (elektrycznymi lub karbidowymi), metodą suszarkowo - wagową lub 

papierkami wskaźnikowymi Hydroset. 
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania 

 

Podłoże Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża 

% masy 

Tynki cementowo – wapienne 
- emulsyjna, 

- olejna, z żywic syntetycznych 

4 

3 

Tynki gipsowe 
- emulsyjna, 

- olejna, z żywic syntetycznych 

4 

3 

 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej ciepłym 

powietrzem. 

Powłoki farb emulsyjnych winny być niezmywalne o aksamitnym wyglądzie powierzchni Barwa 

powinna być jednolita bez smug odbarwień i plam .Powłoki farb olejnych i syntetycznych 

powinny mieć barwę jednolitą bez zacieków smug Uszkodzeń  pęcherzy zmarszczeń  i zmiany 

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolitą fakturę. Podczas realizacji robót w trybie roboczym 

winna być dokonywana kontrola jakości  poprzez  sprawdzanie wyglądu zewnętrznego . 

Sprawdzanie wsiąkliwości i sprawdzanie wyschnięcia podłoża oraz czystości i kontroli powłok 

malarskich dokonujemy po całkowitym zakończeniu robót dla powłok emulsyjnych nie 

wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia robót dla powłok pozostałych nie wcześniej niż po 14 

dniach po zakończeniu robót. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu 

lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. W trakcie 

robót malarskich należy przemieszczać istniejące meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby 

umożliwić dostęp do malowania ścian. Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót 

malarskich, należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie  

i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich należy 

wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem  

(w tym m. in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poręczy itp.). 

 

5.4 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż + 5
0
 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0
0
 C,  

 w temperaturze nie wyższej niż 25
0
 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, iż temperatura 

podłoża  

nie przewyższyła 20
0
 C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych do malowania  

nie przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można  

rozpocząć przy wilgotności względnej  nie większej niż 80%.Przy wykonaniu prac malarskich w 

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. W trakcie robót malarskich należy 

przemieszczać istniejące meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby umożliwić dostęp do malowania 

ścian. Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót malarskich, należy zabezpieczyć 

wszystkie powierzchnie  

i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich należy 
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wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem  

(w tym m. in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poręczy itp.). 

 

6.   Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  części „Wymagania ogólne”  

Powierzchnia do malowania  

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie nasiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie  

Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. 

Przeprowadza się je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza 

mniejszej niż 65 %. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności 

barwy. 

Dla farb olejnych i syntetycznych odporność na zarysowania sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności do podłoża . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, 

farb ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  

 

8.2  Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 

 

8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

 

- wyglądu zewnętrznego powłok 

- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

powierzchni szmatką kontrastowego koloru, 

- odporności powłoki na zarysowanie 
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- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża, 

- odporności powłoki na zmywanie wodą.  

- odbiór podłoża zastosowane materiały do przygotowania podłoża przed malowaniem 

- w tym atesty i świadectwa dopuszczające dostosowania w budownictwie 

- przy odbiorze robót malarskich sprawdzanie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 

- polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb jednolitej barwy braku plam  

- smug zacieków odstających płatów powłok i zgodności z ustaleniami kolorystycznymi 

- dokonanymi z Inwestorem  

- całość wyglądu możliwa jest do sprawdzenia wzrokowo  

- sprawdzeniu podlega odporność powłok na wycieranie poprzez potarcie powierzchni  

- miękką szmatką   

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na poderwaniu ostrym 

narzędziem 

- powłoki od podłoża 

- sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez  

- kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką 

 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie  i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         Normy 

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

odbiorze. 

 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

 

 Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 

Instrukcje producentów. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


