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I.

CZĘŚĆ OGÓLNA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU Z
ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJI-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z REALIZACJĄ.

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych:
REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU Z
ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJI-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z REALIZACJĄ.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych, przewidzianych do wykonania
w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.:
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robót tynkowych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie:
 przygotowania podłoża pod tynkowanie,
 tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na ścianach (po wstawieniu stolarki
okiennej),
 tynków zewnętrznych – odtworzenie odbitych tynków,
 tynków renowacyjnych zgodnie z opracowaniem projektowym.
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej tynków jakie występują przy realizacji
umowy zgodnie z dokumentacją projektową.
c) Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych OST.
d) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
 grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
 klas robót – KOD CPV: 45410000-4 - Tynkowanie
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e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w OST "Wymagania ogólne"". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i SST.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ
NIEZBĘDNE
WYMAGANIA
ZWIĄZANE
Z
ICH
PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM,
WARUNKAMI
DOSTAWY,
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w OST „Wymagania ogólne”.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod
warunkiem:
 spełnienia tych samych właściwości technicznych,
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
 uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora
Nadzoru.
Materiały:
 zaprawa cementowo wapienna M 15 do uzupełnień tynków wewnętrznych oraz tynków
zewnętrznych.
 Zaprawa trasowa – renowacyjna zgodnie z opracowaniem projektowym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”.
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy
PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby do robot tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
 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 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.
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST w punkcie 3.
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
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.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST w punkcie 4.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Załadunek i wyładunek wyrobów
w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek w opakowaniach wykonuje się ręcznie.
Transport materiałów
 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
 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.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z
PODANIEM
SPOSOBU
WYKOŃCZENIA
POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW,
TOLERANCJI
WYMIAROWYCH,
SZCZEGÓŁÓW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE
WYMAGANIA SPECJALNE
Warunki przystąpienia do robót
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.
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampa benzynowa.
 Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004
 Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki dwuwarstwowe kat. III.
 Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2
o konsystencji odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego.
 Zaprawa cementowo – wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10
mm zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej
powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą.
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm
w pomieszczeniu,
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B- 10100 p. 3.3.1.
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Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub
podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Silnie chłonne podłoża należy uprzednio zwilżyć.
Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm
W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się nakładanie
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzień
na każdy mm grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej
szorstkości. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając tynk dwuwarstwowo.

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST w punkcie 6.
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
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.
Badania w czasie robot
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinny być zgodne z wytycznymi producenta oraz badani powinny
być wykonywane według poleceń Inspektora Nadzoru.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakości materiałów
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej
lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom
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technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)ą Wyniki
kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN70/B- 10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży i tynków,
 grubości tynku,
 odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku,
 zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi,
 trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych,
 przyczepności do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie
i zarysowanie,
 wyglądu powierzchni tynku,
 kontroli jednolitości barwy tynku.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST w punkcie 7.
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynków 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. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w OST w punkcie 8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu,
 poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej
określonej przez Wykonawcę która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
 przygotowanie podłoża,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 wykonanie tynków,
 reperacja tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
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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 zwykłe. 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 zwykłe.
 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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