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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części ST-01/B.11 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkowych w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z 

przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa 
budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z 
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Części ST-01/B.11 „Roboty budowlane – Tynki wewnętrzne” obejmuje 

naprawę i uzupełnienia tynków wewnętrznych w miejscach ich ubytków i uszkodzeń. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Częścią G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda  (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek  powinien  spełniać wymagania  obowiązującej   normy  przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 

doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót murowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

 rusztowania do prac tynkarskich  

 narzędzia ręczne 

 mieszarki do zapraw 

 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G „Wymagania 

ogólne”.  

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy 

 samochód cięŜarowy 

 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Transport „cięŜki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 

zakresie godzin wykonywania i tras. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1.   Przygotowanie podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 

drzwiowe i okienne. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
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mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoŜa naleŜy zwilŜyć 

wodą. 

5.2.  Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-

dowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót tynkowych jest - m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 

odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

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

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

� Dziennik Budowy, 

� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - MontaŜowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania 

ogólne" obejmuje równieŜ: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

 składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

 załadunek na środki transportu,  

 koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczenie podłoŜa 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

 koszty badań, odbiorów, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 

 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
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 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy 

i normy. 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 

dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

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

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaqa. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 


