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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  sa  wymagania  dotyczące  

wykonania i odbioru robót posadzkowych z wykładzin dywanowych z podkładami  realizowanych w 

obrębie placu budowy 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 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: - oczyszczenie i ułożenie podłoża  - ułożenie posadzki z wykładziny  
dywanowej  bez  klejenia  do  podłoża przy  użyciu  specjalistycznego płynu     antypoślizgowego  - 
montaż listwy dywanowej  przyściennej  do  wklejania  wykładziny  dywanowej - wklejenie  wykładziny  
w  listwę    przy  użyciu  kleju  wskazanego  przez    producenta  wykładziny  
Zakres   opracowania   obejmuje   określenie   wymagań  odnośnie   własności   materiałów,   
wymagań   i  sposobów oceny podłoży, wykonanie i okładzin wewnętrznych  oraz ich odbiory. 
 
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.” 
 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 
oznaczaja: 
–    roboty budowlane – wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
–    Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane, 
–    wykonanie – wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
–    procedura – dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moze byc zastapiona 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. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich  
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa - np. z płyty OSB 
 
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, 
–   Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
–   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 



                                                                                                                                                                                                    
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 
 

4 

–   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. 
 
2.2 Rodzaje  materiałów  
 
Wykładzina dywanowa spełniająca  następujące  parametry  użytkowe:  
a) struktura - pętelkowa - użytkowanie intensywne 
 b) wygląd-  kolor Nr 97 szaroniebieski- tekstura/wzór /wykładzina dziecięca 
c) skład runa - Solution Dyed Nylon (SDN) 
d) wysokość runa  min. -  4 mm  wg  normy   ISO 1765  
e) wysokość całkowita   wykładziny  maks.  – 6 mm  wg  normy   ISO 1765 
 f) ciężar runa  min.  -  500g/m2   wg  normy   ISO 8543  
g) ciężar  całkowity  min. - 4100g/m2   wg  normy   ISO 8543  
h) klasa  wytrzymałości  minimum  33  wg  normy   EN 1307  (  wysoka  intensywność)   
i) antyelektrostatyczność < 2kV wg  EN 1815 3 
 j) klasa trudnopalności- BFL - s1 wg  EN 13501-1   
k) odporność na kółka  mebli  biurowych  R ≥ 2,4    wg EN 985 
 l) izolacyjność akustyczna  minimum   20dB  wg EN ISO 140-8  
m) wymiar  wykładziny:  rulon Szerokość (m) 4.00/5.00 
 n) wykładzina  musi  posiadać   atest/certyfikat higieniczny oraz  dokument potwierdzający 
dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej  
 
2.2.1 Podłoże pod wykładzinę stanowić będzie płyta OSB z fugą 
 
 2.2.2 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: 
–    listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
–    preparaty gruntujące  podloza np.CERESIT lub równowazne 
–    środki ochrony plytek i spoin, 
–    srodki do usuwania zanieczyszczen, 
–    ewentualnie masy  szpachlowe samopoziomujące do  wyrównania  powierzchni  np. SOPRO, 
ATLAS, CERESIT lub równowazne 
–    srodki do utwardzenia  wewnetrznego ( w  masie) i powierzchniowego posadzek  
- folia przeciwwodna w  płynie 
Wszystkie ww. materialy musza miec wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.3 Woda 
Do  przygotowania  kompozycji  klejacych  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosowac  
nalezy  wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materialy  budowlane.  
 Woda  do  betonów  i  zapraw.”  Bez  badan  laboratoryjnych  moze  byc  stosowana wodociagowa 
woda pitna. 
 
3. SPRZET 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  -  00.00  Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonywania robót posadzkowych wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac miedzy 
innymi : 
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, 
–   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–   laty do sprawdzania równosci powierzchni, 
–   poziomnice, 
–   mieszadla  koszyczkowe  napedzane  wiertarką  elektryczna  oraz pojemniki  do  przygotowania  
kompozycji klejacych, 
–   pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
–   gabki do mycia i czyszczenia, 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
Transport  materialów  do  wykonania  wykladzin  i  okladzin  nie  wymaga  specjalnych  srodków 
  i  urzadzen. 
Zaleca sie uzywac do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamknietych.  
W  czasie transportu nalezy  zabezpieczyc  przewozone  materialy  w  sposób wykluczajacy  ich 
uszkodzenie.  W  przypadku  dużych ilosci  materialów  zalecane  jest  przewozenie  ich  na  paletach  
i  uzycie  do  zaladunku  i  rozladunku  ładunku urzadzen mechanicznych. 
Skladowanie   materialów   podlogowych   na   budowie   musi   byc   w   pomieszczeniach   
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
 
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 
 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i  okładzin powinny być zakończone: 
–    wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
 I izolacji podłóg, 
–    roboty   instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
–    wszystkie  bruzdy,  kanaly  i  przebicia  naprawiane  i   wykończone   tynkiem  lub  masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po dokładnym odkurzeniu i  umyciu  
woda okładanych powierzchni 
3) Roboty  wykładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niz +5ºC  i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane   wykladziny   nalezy   w   ciagu   pierwszych   dwóch   dni   chronic   przed 
naslonecznieniem i przewiewem. 
 
5.2 Przygotowanie  podłoża  
5.2.1 Podloza pod wykladziny  
Podloze pod wykladziny będzie  stanowic płyta OSB gr.22 mm z fugą ułożona na warstwie 
samopoziomującej na kleju. 
Podklady z zaprawy - samopoziomujacej  powinny miec wytrzymalosc na sciskanie minimum 12 MPa, 
a na zginanie minimum 3 MPa.i  grubosc min. 2 mm 
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkladu od plaszczyzny  poziomej  nie  moze  przekraczac  5  
mm na calej dlugosci laty kontrolnej o dlugosci 2 m. 
W  podkladzie  nalezy  wykonac,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie  powinna  przekraczac 
10  m2,  a maksymalna dlugosc boku nie wieksza niz 3,5 m. 
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny miec wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane  w  miejscach dylatacji  budynku,  wokól   slupów  konstrukcyjnych  oraz w  styku  
róznych  rodzajów wykladzin. Szczególowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów  powinny   
byc   podane   w  dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione materialem wskazanym w projekcie. 
Dla  poprawienia  jakosci  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pekniec  skurczowych  zaleca  sie  
zbrojenie podkladów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  
podkladów  cementowych wlóknem polipropylenowym. 
 
 
 
 
 
5.3. Wykonanie wykładzin dywanowych 
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Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  
niezbędne materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  oraz rozplanować sposób ukladania wykładziny. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić 
elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. 
 Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót 
remontowych.  Uwagi montażowe: - w jednym pomieszczeniu używać wykładzin  z jednej serii 
produkcyjnej. 
 Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. - prace 
powinny  być   prowadzone  w temperaturze nie niższej niż 18 st. C. 
 W przypadku nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni występują dziury lub inne 
uszkodzenia podłoże musi być wyrównane.  
 Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 
Wilgotność podłoga (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te 
rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. 
Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa.  
Montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak 
również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast 
temperatura samej podłogi nie powinna być niższa  niż 15°C. 
 Do montuj wykładzin nie  stosuje  się  kleju,  lecz specjalistyczny  płyn  antypoślizgowy , natomiast w 
miejscach szczególnie narażonych (np. stopnie schodów , progi  itp. ) wykładzina powinna być klejona 
do podłoża przy pomocy specjalistycznych klejów wskazanych przez producenta wykładziny.   
 
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  
 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed przystąpieniem 
do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Nalewy zbadać jej wyrównanie na długości 2,5 m 
mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm  KaŜda etap wykonania prac 
powinien być sprawdzany pod względem jakości wykonania, jakości zastosowanych materiałów oraz 
zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót. 
 
Przed przystapieniem do  robót  zwiazanych z wykonanie  wykladzin badaniom powinny  podlegac 
materialy, które beda wykorzystane do wykonania robót oraz podloza. 
Wszystkie  materialy  –  wykładziny ew. kompozycje  klejace,  jak  równiez  materialy  pomocnicze  
musza  spełniać wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadac  
parametrom  okreslonym  w dokumentacji projektowej. 
Kazda  partia  materialów  dostarczona  na  budowe  musi  posiadac  certyfikat  lub  deklaracje  
zgodności stwierdzajaca zgodnosc wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. 
 
Badanie  podkladu  powinno  byc  wykonane  bezposrednio  przed  przystapieniem  do  wykonywania  
robót wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: 
–    sprawdzenie   wizualne   wygladu   powierzchni   podkladu   pod   wzgledem   wymaganej   
szorstkosci, wystepowania ubytków i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, 
–    sprawdzenie  równosci  podkladu,  które  przeprowadza  sie  przykladajac  w  dowolnych  
miejscach  i kierunkach 2-metrowa late, 
–    sprawdzenie  spadków  podkladu  pod  wykladziny  (posadzki)  za  pomoca  2-metrowej  laty  i  
poziomnicy; pomiary równosci i spadków nalezy wykonac z dokladnoscia do 1mm 
–    sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  w  podkladzie  szczelin  dylatacyjnych  i  
przeciwskurczowych dokonujac pomiarów szerokosci i prostoliniowosci 
–    sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi. 
Wyniki  badan  powinny  byc  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  
wpisywane  do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania  w  czasie  trwania  robót 
 
Badania   w  czasie   robót   polegaja   na   sprawdzeniu  zgodnosci   wykonywania   wykladzin   i   
okladzin   z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wplyw na prawidlowosc  dalszych prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  
dotyczyc  sprawdzenie  technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 
innych robót „zanikajacych”. 
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania   w   czasie   odbioru   robót   przeprowadza   sie   celem  oceny   spełnienia   wszystkich   
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 
- zgodnosci  z dokumentacja  projektowa  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  
dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialów i wyrobów, 
- prawidlowosci przygotowania podlozy, jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okladzin, 
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, styków z innymi materialami i dylatacji. 
 
Przy   badaniach  w  czasie   odbioru   robót   pomocne   moga   byc   wyniki   badan   dokonanych   
przed  przystapieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podlóg i okladzin scian powinien obejmowac: 
 
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia wykładzin oraz ich barwe  i  odcieni nalezy  sprawdzac 
wizualnie i porównac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek, 
 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dlugosci 2 m 
przykładanej w  róznych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  przeswit  pomiedzy  lata  a  badana  
powierzchnia  należy mierzyc z dokladnosci do 1 mm, 
 
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdluz spoin na calej 
ich dlugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i poziomych okladzin scian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okladzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm, 
- sprawdzenie zwiazania płytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem (lub 
innym podobnym  narzedziem);   charakterystyczny   głuchy   dźwięk   jest   dowodem  nie   zwiazania   
plytek   z podkladem,  
- sprawdzenie  szerokosci  spoin  i  ich  wypelnienia  za  pomoca  ogledzin  zewnetrznych  i  pomiaru;  
na dowolnie   wybranej   powierzchni   wielkosci   1   m2     nalezy   zmierzyc   szerokosc   spoin   
suwmiarka   z dokladnoscia do 0,5 mm 
- grubosc  warstwy  kompozycji  klejacej  pod  plytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  
lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej). 
 
Wyniki kontroli powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszego opracowania 
i opisane  w  dzienniku budowy  lub protokóle  podpisanym przez przedstawicieli  inwestora  
(zamawiającego)  i wykonawcy. 
 
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  wykladzin  oblicza  sie  w   m2      na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując 
wymiary w swietle scian w stanie surowym. 
Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  sie  powierzchnie  slupów,  pilastrów,  fundamentów  i  innych  
elementów wieksze od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieznosc pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie 
wedlug stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
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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 robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
 
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin elementem ulegającym zakryciu 
 są podłoża. 
Odbiór podlóz musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót wykladzinowych i okladzinowych. 
W  trakcie  odbioru  nalezy  przeprowadzic  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  
opracowania. 
Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami dotyczacymi podlóz i  okreslonymi  odpowiednio  w  
pkt. 5.4.  
 
8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór  czesciowy  polega  na  ocenie  ilosci  i  jakosci  wykonanej  czesci  robót.  Odbioru  
czesciowego  robót dokonuje  sie  dla  zakresu  okreslonego  w  dokumentach  umownych  wedlug  
zasad  jak  przy   odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. 
Protokól odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót jezeli 
umowa taka forme przewiduje. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczna  ocene  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. 
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powolana  przez  zamawiajacego  na  podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okreslac umowa. 
 
Wykonawca robót obowiazany jest przedlozyc komisji nastepujace dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentacje powykonawcza, 
- szczególowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialów i wyrobów, 
- protokóly odbioru podloza, 
- protokóly odbiorów czesciowych, 
- instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materialów, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W  toku  odbioru  komisja  obowiazana  jest  zapoznac  sie  przedlozonymi  dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównac je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej. 
 
Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarów 
sapozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawce   dokument   sa   kompletne   i   prawidlowe   pod   
względem merytorycznym. 
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna byc przyjeta. 
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan: 
jezeli to mozliwe, nalezy poprawic wykladzine i przedstawic ja ponownie do odbioru, 
jezeli  odchylenia  od  wymagan  nie  zagrazaja  bezpieczenstwu  uzytkownika  i  trwalosci  wykladziny  
lub okladziny   zamawiajacy   moze   wyrazic   zgode   na   dokonanie   odbioru   koncowego   z  
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,. 
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do 
usuniecia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin, wykonac je ponownie i powtórnie zglosic do 
odbioru. 
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W przypadku nie kompletnosci dokumentów odbiór moze byc dokonany po ich uzupelnieniu. 
Z   czynnosci   odbioru   sporzadza   sie   protokól   podpisany   przez   przedstawicieli   
zamawiajacego   i wykonawcy.  
 
Protokól powinien zawierac: 
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, 
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i okladzin z zamówieniem. 
Protokól   odbioru   koncowego   jest   podstawa   do   dokonania   rozliczenia    koncowego    
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  sie  po  uplywie  okresu  gwarancji,  którego  dlugosc  jest  
okreslona  w umowie.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po  uzytkowaniu w  okresie 
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  
zwiazanych  z usuwaniem zgloszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej   wykladzin    
   z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robót. 
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy  wszystkie  
zauważone wady w wykonanych wykladzinach  
 
9.PODSTAWA PLATNOSCI 
 
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 
 
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub 
okladzinowe może byc dokonana wedlug nastepujacych sposobów: 
- rozliczenie  ryczaltowe  gdy  podstawa  platnosci  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stala  
wartość wynagrodzenia;  wartosc  robót  w  tym przypadku jest  okreslona  jako  iloczyn  ceny  
jednostkowej  i  ilości robót okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
 
- rozliczenie w oparciu o wartosc robót okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. 
 
W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  moze  byc  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  
pelnego zakresu  robót  i  ich  koncowym  odbiorze  lub  etapami  okreslonymi  w  umowie  po  
dokonaniu  odbioru czesciowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy  zamawiajacym a  wykonawca  nastepuje  po  dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.2 Płaci sie za wykonana i odebrana ilosc  m2  powierzchni okładzin i  wykładzin  wedlug  ceny 
jednostkowej, która 
obejmuje: 
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami, 
- wartosc zuzytych materialów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartosc pracy sprzetu z narzutami, 
- koszty posrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),  
 
Ceny   jednostkowe   uwzględniają  przygotowanie   stanowiska   roboczego   oraz   wykonanie 
wszystkich  niezbednych  robót  pomocniczych  i  towarzyszacych  takich  jak  np.   osadzenie   
elementów wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, 
oswietlenie tymczasowe,pielegnacja  wykonanych  wykladzin  i  okladzin,  wykonanie  zaplecza  
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socjalno-biurowego  dla  pracowników, zuzycie energii elektr ycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen 
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczególowo ustalone w umowie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 10.1 Normy 
 
Wykonanie robót musi być zgodne z:  
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 
 b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 t.j.)  
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011).  
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497). 
 e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).  
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).  
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
- Aprobaty techniczne  
Ustawy:  
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. 
zm.). 
 b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163 z późn. zm.). c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).  
 PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podlogowe– Wymagania 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
- Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 
Specyfikacja   techniczna   wykonania   i   odbioru  robót   budowlanych-Wymagania   ogólne   (kod   
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czesc B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny 
z plytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
Instrukcja ukladania plytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok. 
 


