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1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 
1.1.  WPROWADZENIE 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku Świetlicy Wiejskiej w Olszewie   
ul. Żuromińska 56, 60 , 62: 

− właściwości materiałów; 
− sposobu i jakości wykonania robót; 
− oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJ Ę TECHNICZN Ą WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANO 
NA PODSTAWIE: 

− kosztorys inwestorski, 
− przedmiar robót, 
− wizji w terenie. 

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ROBÓT 
− realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczących 

danego obiektu i technologii wykonania robót; 
− szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, oraz bezpieczeństwa użytkowników obiektu, w 

trakcie robót w ciągach komunikacyjnych; 
− wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia 

ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów nadzoru z ramienia inwestora; 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJ ĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
− wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający 

zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 
− zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, 
− realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, powinna być sprawdzona przez Wykonawcę , w szczególności pod kątem 

możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną tj. przedmiar robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz opis 
zamówienia 

1.6. ZMIANY ROZWI ĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH  
1.6.1. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań materiałowych 

Jeżeli w dokumentacji technicznej (w STWiOR, przedmiarze), występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie 
sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty spełniają wymogi projektowe, a Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastosowania produktów, wyrobów i materiałów równoważnych o właściwościach i parametrach technicznych nie gorszych niż 
określone w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 
1.6.2. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań projektowych 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedmiaru robót i opisu zamówienia nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych robót. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien 
złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane 
proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli 
jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument 
potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: 
− wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
− zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania 

zamiennego bez skutków finansowych). 
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do wewnętrznego dziennika 

budowy. 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały 

wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. 
Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne.
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA  Obiekt po wykonaniu robót ma 

spełniać wymagania określone w: 
− opisie zamówienia, 
− przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
− certyfikatach, deklaracjach zgodności i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 
1.8.  ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJ Ą POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU   

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych KNR; KNNR; KSNR, powszechnie stosowanych 
przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują 
nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. 
Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle 
związane z określoną pozycją przedmiaru. 

1.9.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.9.1.  Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1. umowa z załącznikami: 
− opis zamówienia, 
−  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
−  przedmiary robót, 
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−  kosztorys ofertowy, 
−  odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 

2.  wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3.  przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy, 
4.  zapisy w wewnętrznym dzienniku budowy. 

1.9.2.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 

1.7. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu 
możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

− ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, 
− wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
− okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony o 

2 lata, 
− zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości elementów, na które został 

wydłużony okres gwarancji, 

1.9.3.  Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
Z odbioru robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia 

robót. W składzie komisji zawsze występuje przedstawiciel Inwestora, oraz kierownik robót. 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 

Ze względu na ograniczony zakres robót oraz szczątkową ilość stosowanych technologii mokrych robót, zaplecze budowy 
ograniczone będzie do : 
1) Stanowiska na kontener materiałów rozbiórkowych. 
2) Magazynu - skład materiałów. 
3) Wyposażenie przeciwpożarowe. 

2.1.1. Stanowisko na kontener 
Stanowisko na kontener należy zaplanować w miejscu zapewniającym swobodny i bezkolizyjny dojazd pojazdu technicznego do 

ustawienia lub załadunku kontenera, z uwzględnieniem potrzeb Inwestora w zakresie parkowania samochodów służbowych i pracowników. 
2.1.2. Magazyn-skład materiałów 

Magazyn materiałów należy zaplanować w miejscu zapewniającym bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu i ciągu pieszo-
jezdnego, bezpieczne dla użytkownika użytkowanie budynku oraz zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. 

2.1.3.  Wyposażenie przeciwpożarowe 
Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnica proszkowa lub śniegowe - 1 szt, 
3) koc gaśniczy - 1 szt, 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w 
przepisach szczególnych. 

2.2.  OCHRONA ISTNIEJ ĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty 

związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Jeżeli istniejące 
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest 
w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej 
dokumentacji przekazać dla Inwestora.

3. ROBOTY BUDOWLANE 
3.1. ROZBIÓRKI I DEMONTA ŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH- KOD PVC 45111300-1 
3.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych elementów 
budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. Rozdział ten obejmuje następujące 
elementy, które podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w całości: 
1) rozbiórka posadzek betonowych; 
2) rozbiórka elementów konstrukcyjnych – wykucie otworów; 
3) demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 
4) wykucie nadproży, 
5) rozbiórka posadzek z terakoty 
3.1.2. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI Z DEMONTA ŻU 

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez inspektora nadzoru przy udziale 
przedstawiciela inwestora, pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy  
i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być zaklasyfikowane do następujących grup: 

− materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny), 
− materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy. 

Przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i 
sporządzi z tych czynności protokół materiałów z odzysku. 
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną pozbawione cech 
użytkowych (przez Wykonawcę), a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi 
Wykonawca. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania zostaną podzielone na część, 
która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące 
część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem 
przekazania. Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do 
przewiezienia do wskazanego magazynu. 
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3.1.3. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTA ŻOWYCH  
Odbiór robót obejmuje: 

− sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość 
technologii rozbiórki i warunków BHP), 

− sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości, 
− wybrakowanie i przeklasyfikowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, 
− sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

3.1.4. OSADZENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYTOWYCH PEŁNYCH, SZKLONYCH  
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z montażem drzwi 

wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicami regulowanymi. 
3.1.5. Materiały 

− skrzydła 90x200-kolor uzgodnić z Inwestorem, 
− ościeżnica regulowana w okleinie szer. 260-280 mm, 
− klamki z szyldami, 
− wkładka patentowa. 
− pianka montażowa, 
− kołki rozporowe 

3.1.6. Technologia wykonania 
− ościeżnice montować po wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych na piankę montażową, 
− przed trwałym zamocowanie ościeżnicy należ y sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, 
− po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających, po zamknięciu skrzydła muszą dokładnie 

przylegać do ościeżnicy. 
3.1.7. Odbiór robót 

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi 
stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
− prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
− inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
− sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać 

na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 
− sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
− sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-

użytkowych. 
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

− PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

3.2. UZUPEŁNIENIA TYNKÓW WEWNETRZNYCH 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie tynków 

uzupełniających wewnętrznych. 
3.2.1.  Materiał 

− tynk cementowo - wapienny kategorii III. 
Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - wapienny, mieszanina piasku, 

wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym 
podłożu. 
3.2.2.  Technologia wykonania 

Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe 
przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj 
obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut 
wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę  przygotowanie cementowo - 
wapienną. Na rzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu 
powinna wynosić od 8 - 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie 
powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić 
szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 
3.2.3. Odbiór robót 
3.3.1. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających): 
3.2.4.  Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

− sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym:czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed 
wykonaniem tynków, 

− sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, dla tynku 
kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

− sprawdzenie  odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m  
i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m  
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i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 
− sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. 
3.2.5.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich: 

− sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,  sprawdzenia należy dokonać 
na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

− sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
− sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych, 
− sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
 
3.3. GŁADZIE GIPSOWE 

Przedmiotem niniejszej punktu specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych 
3.3.1. Zakres robót  

− wyrównać nierówności ścian cienkowarstwową gładzią gipsową na wszystkich ścianach murowanych, 
−  wyrównanie tynków na istniejących ścianach  
− oczyszczeniu tynków ze starej farby i cząstek słabo związanych,  
− zagruntowanie bezrozpuszczalnikowym środkiem głęboko gruntującym, 
− precyzyjne wyrównanie  cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepności o minimalnej grubości nakładania 2 

mm, 
3.3.2. Materiały  

− zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. 
Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym, 

− woda, do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

− gładzie gipsowe; Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych powinna być białą masą szpachlową, przeznaczoną do 
wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna 
mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy 
nie może przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, 
wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie 
powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: 

1) przyczepność: min. 0,50 MPa 
2) gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
3) max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

− emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki; Emulsja powinna być jest 
impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych 
podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo- wapiennych. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i 
ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni oraz winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać 
odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. Parametry techniczne emulsji: 

1)  Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 
2)  Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

3.3.4.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 
− agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, 
mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
3.3.5. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok 
malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszaj ącym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną 
szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. 
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną 
siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180.  
3.3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". Wyniki badań materiałów i 
zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inwestora. 

Badania gładzi gipsowych powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
1. zgodności z opisem zamówienia, 
2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
3. prawidłowości przygotowania podłoży, 
4.  prawidłowość wykonania gładzi. 

 
3.7.1.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
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wszystkie pomiary i badania 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: 
- gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości gładzi, zaliczyć ją do  

          niższej kategorii. 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie wykonać 

roboty. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi 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 3 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni 
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. 

 
3.6. ROBOTY MALARSKIE - KOD PVC 45410000-4 
Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową 
3.6.1.  Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową lub lateksową 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok 
malarskich w ścian sufitów pomieszczeń. W projekcie przewidziano malowanie ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi lub lateksowymi, 
zmywalnymi. 
3.6.2.  Materiały 

− farby emulsyjne akrylowe zmywalne do malowania ścian-ściany należy pomalować w kolorach jasnych uzgodnionych przed 
rozpoczęciem robót z Inwestorem. 

− farba emulsyjna akrylowa do malowania sufitów-w kolorze białym. 
− Środek gruntujący np. ATLAS uni-grunt. 

3.63. Technologia wykonania 
Usunąć skredowane i złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną, w ramach 

przygotowania powierzchni. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Powierzchnie uzupełnianych tynków przed malowaniem 
zagruntować środkiem gruntującym. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę akrylową, nakładając 2 warstwy farby akrylowej w 
odstępach 4 godzinnych. 
3.6.4. Odbiór robót: 
3.6.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
3.6.4.2. Odbiory mi ędzyfazowe: 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

− sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 
− sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, 

odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp., 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół . 

3.6.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać 
na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

− sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
− sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych, 
− sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
− badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia 

prac, 
− badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu. 

 
3.7. WYKŁADZINY I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i 
okładzinowych z płytek ceramicznych. 
3.7.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1..  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. 
3.7.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
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− pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
− pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych 

elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie 
wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 
3.7.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami. 
3.7.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
3.7.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

− projekt budowlany, 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
− dziennik budowy, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 
− dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu który określa: 
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
− lokalizację i warunki użytkowania, 
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 

W projekcie są określone: 
− wymagania dla podłoża, sposób jego naprawy z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
− specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny 
− sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
− kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
− wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) 
wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót. 
3.7.6. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

− aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 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. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Woda: 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
3.7.8. SPRZĘT I NARZ ĘDZIA 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

3.7.8. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 

transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
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minusowymi temperaturami. 
3.7.9. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin 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, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi, 
− roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta powinna 

utrzymywać się w ciągu całej doby, 
− wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Podłoża pod wykładziny: 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów podane są w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża powinny być suche, nośne, czyste i stabilne bez raków, pęknięć i ubytków. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Kompozycje klejące określone są w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże zgodnie z instrukcją producenta Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż 
po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
3.7.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin, badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie 
pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i 
okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
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− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

− Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu 

płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe 

niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki , 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny być 

osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

  
3.7.10. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego 
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoże, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi 
w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
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wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

wykładzinach i okładzinach. 
3.7.10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót wykładzinowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót wykładzinowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty wykładzinowe i okładzinowe uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przygotowanie gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− wykonanie prac okładzinowych i wykładzinowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy 
− likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych na 
wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
 
 
Sporządził: 


