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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
REMONT SAL DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ    

                                          NR 4 W GIÝYCKU    
 

Inwestor:        MZOSIP  
                           11-500 Gi¿ycko 

      Aleja 1 MAJA 14 
                                            

 

Lokalizacja:      SZKO£A PODSTAWOWA NR 4  
                           11-500 Gi¿ycko 

      Ul. 3 MAJA 21 
                                            

 
 
 

1. CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
1.1 CPV 45442100-8 Roboty malarskie  
1.2 CPV 45430000-0 Posadzki  
 
SPIS TREÚCI  
1. Wstêp  
2. Materiaùy  
3. Sprzêt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jako�ci  
7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa pùatno�ci  
10. Przepisy zwi¹zane  
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1. WSTÆP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce  wykonania i odbioru 

robót  �REMONT SAL DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GIÝYCKU � 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

Zakres remontu obejmuje : remont sal dydaktycznych w zakresie wymiany okùadzin podùogowych, 
szpachlowania, malowania �cian, sufitów, wywiezienie odpadów budowlanych z rozbiórek i utylizacja gruzu.  
 
 1.4. Okre�lenia  podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST  s¹ zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  umow¹, SST  i  

poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  wùa�ciw¹  realizacjê  robót. 
 

1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiaj¹cego 
 Atesty i �wiadectwa  jako�ci  wyrobów,  instrukcje  i  zalecenia  producenta 
 

2. MATERIA£Y  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach 

pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  
 

2.2. Rodzaje materiaùów  
 
Dla robót malarskich wyszczególniono poni¿ej: 
Gùadzie gipsowe, gips szpachlowy , farby emulsyjne , farby lateksowe , tynki organiczne na bazie ¿ywic 

syntetycznych ró¿nobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, lakiery olejne dopuszczone do 
stosowania w budownictwie u¿yteczno�ci publicznej . 
 
Dla robót posadzkowych: 
Posadzka w salach dydaktycznych : wykùadzina obiektowa 
Rozbiórka starej podùogi cementowej , Warstwy wyrównawcze pod posadzki , Samopoziomuj¹ce masy 

szpachlowe , 
Piasek budowlany, gat. I  
Cement portlandzki CEM I/R lub N �workowany, Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 
 
3. SPRZÆT  
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. Przy doborze narzêdzi nale¿y 

uwzglêdniã wymagania producenta systemu.  
 

4. TRANSPORT  
Materiaùy powinny byã skùadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrat¹ ich 

wùasno�ci na skutek zawilgocenia.  
Wyroby nale¿y transportowaã i skùadowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie w/w robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów, normami i 
warunkami technicznymi.  
 
5.1 Roboty malarskie  

Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ 8o C.  



3 

 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonaã po: 
� caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury i urz¹dzeñ sanitarnych), 
� caùkowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, caùkowitym uùo¿eniu posadzek, 
� usuniêciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podùo¿y. 
Podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã naprawione przez wypeùnienie ubytków 

zapraw¹ cementowo � wapienn¹ . Powierzchnie powinny byã oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj¹cych drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã, a rysy poszerzyã i ponownie wypeùniã zapraw¹ cementowo 
� wapienn¹. 
Powierzchnie metalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podkùadowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farb¹ wapienn¹ wymalowania mo¿na wykonaã bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaã farbê emulsyjn¹ tego samego rodzaju z jakiej 

ma byã wykonana powùoka, lecz rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaã pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siê odpowiednie farby podkùadowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siê gruntoszpachlówk¹ epoksydow¹. 
Wykonywanie powùok malarskich. 
 Powùoki wapienne powinny równomiernie pokrywaã podùo¿e, bez prze�witów, plam i odprysków. 
Powùoki z farb emulsyjnych powinny byã niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych. 

Powùoki powinny dawaã aksamitno - matowy wygl¹d powierzchni. Barwa powùok powinna byã jednolita, bez 

smug i  plam. Powierzchnia powùok bez uszkodzeñ, smug i �ladów pêdzla. Powùoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieã barwê jednolit¹, zgodn¹ ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, 

pêcherzy, plam i zmiany odcienia. Powùoki powinny mieã jednolity poùysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 

nale¿y na poszczególne warstwy stosowaã farby w ró¿nych odcieniach.. 
 

5.2 Posadzki 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podùo¿a mlekiem wapienno � cementowym, uùo¿eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gùadko oraz 

wykonaniem i wypeùnieniem mas¹ asfaltow¹ szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
-podkùad cementowy powinien byã wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan¹ wytrzymaùo�ã i 

grubo�ã podkùadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
-wytrzymaùo�ã podkùadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byã mniejsza ni¿: na �ciskanie � 
12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
-podùo¿e, na którym wykonuje siê podkùad z warstwy wyrównawczej powinno byã wolne od kurzu i 

zanieczyszczeñ oraz nasycone wod¹, 
-podkùad cementowy powinien byã oddzielony od pionowych staùych elementów budynku paskiem papy, 
-w podkùadzie powinny byã wykonane szczeliny dylatacyjne, 
-temperatura powietrza przy wykonywaniu podkùadów cementowych oraz w ci¹gu co najmniej 3 dni nie 

powinna byã ni¿sza ni¿ 5oC. 
-zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowaã mechanicznie, zaprawa powinna mieã konsystencjê gêst¹ 5 - 7cm 
zanurzenia sto¿ka pomiarowego. 
-ilo�ã spoiwa w podkùadach cementowych powinna byã ograniczona do ilo�ci niezbêdnej, ilo�ã cementu nie 

powinna byã wiêksza ni¿ 400 kg/m3, 
-zaprawê cementow¹ nale¿y ukùadaã niezwùocznie po przygotowaniu miêdzy listwami kierunkowymi o 

wysoko�ci równej grubo�ci podkùadu z zastosowaniem rêcznego lub mechanicznego zagêszczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
-podkùad powinien mieã powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ pùaszczyznê lub pochylon¹, zgodnie z ustalonym 

spadkiem, powierzchnia podkùadu sprawdzana dwumetrow¹ ùat¹ przykùadan¹ w dowolnym miejscu nie  powinna 

wykazywaã wiêkszych prze�witów ni¿ 5mm, odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny (poziomej lub 

pochyùej) nie powinny przekraczaã 2mm/m i 5mm na caùej dùugo�ci lub  szeroko�ci pomieszczenia. 
 

        Wykùadzina podùogowa  

Zaprawa samopoziomuj¹ca wg Úwiadectwa ITB nr 287/94-Og. 
Nale¿y stosowaã wykùadziny przeznaczone do obiektów u¿yteczno�ci publicznej o du¿ym natê¿eniu ruchu, o 

przydatno�ci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykùadzina musi speùniaã nastêpuj¹ce wymogi: 
- minimalna grubo�ã  2 mm 
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- jednorodny materiaù 
- zabezpieczona fabrycznie warstw¹ ochronn¹ pozwalaj¹ca na utrzymanie w czysto�ci 
- powinna posiadaã atest na trudnozapalno�ã i atest higieniczny 
Minimalne parametry wykùadzin  
OPIS CECHY  NORMA  DANE  
Typ wykùadziny EN 649 Homogeniczna, jednowarstwowa wykùadzina podùogowa z winylu 
Grubo�ã EN 428 2 mm 
Warstwa u¿ytkowa EN 429 2 mm 
Poliuretan    Tak - PUR Reinforced 
Ciê¿ar caùkowity EN 430 3 000 g/m2 
Úcieralno�ã EN 660 </= 0,15 mm Grupa P  
Pozostaùo�ã odksztaùcenia EN 433 </= 0,03 mm 
Dostarczana w postaci   Rolki 25mb x 2m, pùytki 61x61 cm 
Odporno�ã chemiczna  EN 423 Dobra odporno�ã 
Klasa u¿ytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemysùowe 
 
Do wykonania posadzek PCV  powinny byã dobrane materiaùy � kleje, masy wygùadzaj¹ce, gruntowniki � 
najbardziej odpowiadaj¹ce celowi zastosowania i odpowiadaj¹ce PN oraz powinny posiadaã �wiadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny byã odpowiednio oznaczone ( etykieta lub nadruk). 

Zastosowaã kleje zalecane przez producenta oraz trzymaã siê proponowanych przez niego re¿imów 

technologicznych. Kolorystykê uzgodniã z Zamawiaj¹cym.  
 
 WYKONANIE ROBÓT -wykùadziny PCV 
 Wykonanie robót wstêpnych. 
 -   zdemontowanie istniej¹cej wierzchniej warstwy podùogi w postaci wykùadziny, 
-    demonta¿ przypodùogowych listew , 
-    oczyszczenie podùo¿a, 
 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podùo¿a mlekiem wapienno � cementowym, uùo¿eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gùadko oraz 

wykonaniem i wypeùnieniem mas¹ asfaltow¹ szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
a)podkùad cementowy powinien byã wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan¹ wytrzymaùo�ã i 

grubo�ã podkùadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
b)wytrzymaùo�ã podkùadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byã mniejsza ni¿: na �ciskanie 

� 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
c)podùo¿e, na którym wykonuje siê podkùad z warstwy wyrównawczej powinno byã wolne od kurzu i 
zanieczyszczeñ oraz nasycone wod¹, 
d)podkùad cementowy powinien byã oddzielony od pionowych staùych elementów budynku paskiem papy, 
e)w podkùadzie powinny byã wykonane szczeliny dylatacyjne, 
f)temperatura powietrza przy wykonywaniu podkùadów cementowych oraz w ci¹gu co najmniej 3 dni nie 

powinna byã ni¿sza ni¿ 5 st C. 
g)zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowaã mechanicznie, zaprawa powinna mieã konsystencjê gêst¹ 5 - 7cm 
zanurzenia sto¿ka pomiarowego. 
h)ilo�ã spoiwa w podkùadach cementowych powinna byã ograniczona do ilo�ci niezbêdnej, ilo�ã cementu nie 

powinna byã wiêksza ni¿ 400 kg/m3, 
i)zaprawê cementow¹ nale¿y ukùadaã niezwùocznie po przygotowaniu miêdzy listwami kierunkowymi o 

wysoko�ci równej grubo�ci podkùadu z zastosowaniem rêcznego lub mechanicznego zagêszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
j)podkùad powinien mieã powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ pùaszczyznê lub pochylon¹, zgodnie z ustalonym 

spadkiem, powierzchnia podkùadu sprawdzana dwumetrow¹ ùat¹ przykùadan¹ w dowolnym miejscu nie  powinna 
wykazywaã wiêkszych prze�witów ni¿ 5mm, odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny (poziomej lub 

pochyùej) nie powinny przekraczaã 2mm/m i 5mm na caùej dùugo�ci lub  szeroko�ci pomieszczenia. 
- podùo¿e, na które klejona jest wykùadzina  powinno byã suche, czyste bez pozostaùo�ci nie zwi¹zanych z 

podùo¿em luênych cz¹stek 
- materiaùy do wykonania posadzki powinny odpowiadaã normom pañstwowym lub �wiadectwom ITB.  
- cokoliki wykañczaj¹ce posadzki nale¿y wykonaã z zachowaniem zasad podanych dla posadzek  
 Posadzki z wykùadzin rulonowych PCW  
Podùo¿a pod wykùadziny. 
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Podùo¿e powinno byã: 
-  równe 
-  niepyl¹ce 
-  pozbawione powùok malarskich 
-  bez zatùuszczañ i �ladów bitumitów 
-  suche (max. wilgotno�ã 3%) 
Posadzki z wykùadzin rulonowych PCW  mo¿na stosowaã w suchych pomieszczeniach  w pomieszczeniach o 

umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji.  
Podkùad pod posadzkê z wykùadziny rulonowej PCW  musi speùniaã n/w warunki: 
Wilgotno�ã podkùadu nie mo¿e byã wiêksza ni¿ 3% z zaprawy cementowej. Wilgotno�ã podkùadu powinna byã 

sprawdzona bezpo�rednio przed rozpoczêciem ukùadania wykùadziny, a wynik pomiaru powinien  byã wpisany 

do dziennika budowy.  Badanie wilgotno�ci nale¿y do obowi¹zków wykonawcy robót podùogowych.  
Do wykonywania posadzki z wykùadziny nale¿y dobieraã materiaùy najbardziej odpowiadaj¹ce celowi 

zastosowania posiadaj¹ce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiaùy powinny byã zaopatrzone w etykietê lub nadruk na spodzie wykùadziny, umo¿liwiaj¹ce ich 

identyfikacjê co najmniej nazwê materiaùu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo�ã, datê produkcji, a w 

przypadku klejów � sposób ich u¿ycia. Powinien byã równie¿ podany numer normy lub �wiadectw 

dopuszczaj¹cego do stosowania w budownictwie. 
Do wykonania posadzek nale¿y stosowaã wykùadziny odpowiadaj¹ce polskim normom. Wykùadziny te powinny 

siê charakteryzowaã wskaênikiem tùumienia dêwiêków ETN≥+18dB 
Do przyklejenia wykùadzin nale¿y stosowaã kleje zalecane przez producenta wykùadziny oraz w obowi¹zuj¹cych 

instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaã trwaùe poù¹czenie wykùadziny z  podkùadem 

i nie powinny oddziaùywaã szkodliwie na podkùad i wykùadzinê. 
Do wykoñczenia posadzek przy �cianach mog¹ byã stosowane listwy podùogowe z drewna, listwy podùogowe z 

PCV lub cokoùy w postaci paska wykùadziny rulonowej PCW. 
Preparaty do gruntowania powierzchni podkùadów powinny charakteryzowaã siê krótki czasem wsi¹kania i 

schniêcia oraz powinny byã niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykùadzin mo¿na przyst¹piã dopiero po zakoñczeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót  wykoñczeniowych  oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ci�nieniowymi instalacji 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje siê posadzki z wykùadzin nie powinna byã 

ni¿sza  ni¿ 10 st C. 
Podkùad wykazuj¹cy usterki powierzchni  powinien byã wyrównany odpowiedni¹ mas¹ 
Przed przyst¹pieniem do ukùadania wykùadziny zagruntowaã podùo¿e w przypadku stwierdzenia �lady pyùu. 
W pomieszczeniach posadzka powinna byã wykonana z wykùadziny  tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile 

projekt nie przewiduje inaczej. 
Wykùadzinê rulonow¹ PCW nale¿y na 24 godziny przed przyklejeniem rozwin¹ã z rulonu, poci¹ã na arkusze 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luêno uùo¿yã na podkùadzie, tak aby arkusze tworzyùy zakùady ok. 3 

cm. 
Ukùad arkuszy wykùadziny  powinien byã tak rozplanowany aby spoiny miêdzy arkuszami wykùadziny 

przebiegaùy prostopadle do �ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowaã siê w miejscach najsilniejszego 
ruchu (np. w drzwiach). Przy wykùadzinach wzorzystych wzór na stykaj¹cych siê arkuszach powinien byã 

dopasowany. 
Styki arkuszy nale¿y dopasowaã przez jednoczesne przeciêcie obu zachodz¹cych na siebie brzegów arkuszy. 
Wykùadzina powinna byã przyklejona na caùej powierzchni do podkùadu. Do jej przyklejenia nale¿y stosowaã 

kleje zalecane przez producenta wykùadziny oraz obowi¹zuj¹cych instrukcjach technologicznych. 
Posadzka z wykùadziny powinna  wykazywaã dobre przyleganie wykùadziny do podkùadu; nie dopuszcza siê 

wystêpowania deformacji wykùadziny (faùd, pêcherzy itp.) oraz odstawania brzegów arkuszy a tak¿e zabrudzeñ 

powierzchni klejem. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
 

6.1. Wymagana  jako�ã  materiaùów  powinna  byã  potwierdzona  przez  producenta  przez  za�wiadczenie  o  

jako�ci  lub  znakiem  kontroli  jako�ci  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzêdnym  

dokumentem. 
 
6.2. Nie  dopuszcza  siê  stosowania  do  robót  materiaùów  ,  których  wùa�ciwo�ci  nie  odpowiadaj¹  

wymaganiom  technicznym. Nie  nale¿y  stosowaã  równie¿  materiaùów  przeterminowanych  -  po  okresie  
gwarancyjnym. 
 
 6.3. Nale¿y  przeprowadzaã  kontrolê  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 
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Sprawdzaã  prawidùowo�ã wykonania robót malarskich , posadzkowych , �lusarskich , stolarki drzwiowej,    
uùo¿enia okùadziny kamiennej .  
Wykonania warstwy wykoñczeniowej � tynku, malowania � pod wzglêdem jednolito�ci, równo�ci, koloru 

faktury, wykonania elementów wykoñczeniowych, pùasko�ci posadzek, spoinowania.  
 
Badania posadzek 

 Odbiory materiaùów 
Odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budowê 
Odbiór materiaùów powinien obejmowaã sprawdzenie ich wùa�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiaùów nale¿y przy odbiorze robót zakoñczonych przeprowadziã po�rednio  na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ (atestów)    z kontroli producenta, stwierdzaj¹cych zgodno�ã 

u¿ytych materiaùów z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz wùa�ciwymi normami. Materiaùy w których jako�ã nie jest 

potwierdzona odpowiednim za�wiadczeniem, a budz¹ w¹tpliwo�ci, powinny byã przed u¿yciem do robót 

poddane badaniom jako�ci przez upowa¿nione laboratoria. 
Odbiory miêdzyfazowe 
 

Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   
Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów  
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie spadków podùo¿a i rozmieszczenie wpustów podùogowych 
d/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
e/  sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podùogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
 

Odbiór podkùadu 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas ukùadania podkùadu 
c/   po caùkowitym stwardnieniu podkùadu i wykonaniu badania wytrzymaùo�ci na �ciskanie na próbach 

kontrolnych 
Odbiór powinien obejmowaã: 
a/ sprawdzenie materiaùów 
b/ sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je¿eli jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkùadu jego grubo�ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: 

badania nale¿y przeprowadziã metod¹ przekùuwania z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu na �ciskanie i zginanie przez ocenê laboratoryjnie przeprowadzonych 
badañ  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkùadów; badania powinny byã 

przeprowadzone dla podkùadów cementowych. Badania powinny byã wykonane nie rzadziej ni¿ 1 raz na 1000 

m2 podkùadu 
e/ sprawdzenie równo�ci podkùadu przez przykùadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej ùaty 

kontrolnej odchylenia stanowi¹ce prze�wity miêdzy ùat¹ i podùo¿em nale¿y mierzyã z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleñ od pùaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre�lonym spadkiem za pomoc¹ 
dwumetrowej ùaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nale¿y mierzyã z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia w podkùadzie elementów dodatkowych (wpustów podùogowych, 

pùaskowników lub k¹towników wzmacniaj¹cych poù¹czenia posadzek, dziel¹cych je na pola itp.) badania nale¿y 

prowadziã przez oglêdziny 
h/ sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przyst¹pienia do robót posadzkowych 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania posadzki nale¿y sprawdziã: 
a/   temperaturê pomieszczeñ 
b/   wilgotno�ã wzglêdn¹ powietrza 
c/   wilgotno�ã podkùadu 
Badania temperatury powietrza nale¿y wykonaã za pomoc¹ termometru lub termografu umieszczonego w 

odlegùo�ci 10 cm od podkùadu w miejscu najdalej oddalonym od êródùa ciepùa 
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Badanie wilgotno�ci powietrza nale¿y wykonaã za pomoc¹ hygrometru lub hygrografu umieszczonego w 

odlegùo�ci 10 cm od powierzchni podkùadu 
Badania wilgotno�ci podkùadu nale¿y wykonaã za pomoc¹ aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod¹ 
suszarkowowagow¹ . Liczba miejsc pomiaru wilgotno�ci powinna wynosiã przy powierzchni podkùadów do 450 

m2 co najmniej  3 badania, dla ka¿dych nastêpnych 150 m2 � dodatkowo jedno badanie 
Wyniki badañ temperatury, wilgotno�ci wzglêdnej oraz wilgotno�ci podkùadu powinny byã wpisane do 

dziennika budowy.  
Odbiór koñcowy robót podùogowych 
Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podùogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podùogi � na podstawie 
protokoùów  odbiorów miêdzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jako�ci u¿ytych materiaùów 
 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotno�ciowych) nale¿y 

przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania  podkùadu i warstw izolacyjnych nale¿y przeprowadziã na podstawie 
protokoùów odbioru miêdzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania posadzki powinno byã dokonane po uzyskaniu przez posadzkê peùnych 

wùa�ciwo�ci techniczno-u¿ytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaã przez ocenê wzrokow¹ 
b/   sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania posadzki 
c/ sprawdzenie poù¹czenia posadzki z podkùadem (przez oglêdziny naciskanie lub opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, wkùadek dylatacyjnych itp. badania 

nale¿y przeprowadziã przez oglêdziny 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania styków materiaùów posadzkowych; badania prostopadùo�ci nale¿y 

wykonaã za pomoc¹ naci¹gniêtego prostego drutu i pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ 1 mm, a  szeroko�ã spoin 

za pomoc¹ szczelinomierza lub suwmiarki 
Sprawdzenie wykoñczenia  posadzki i prawidùowo�ci mocowania listew podùogowych lub cokoùów; badania 

nale¿y wykonaã przez oglêdziny 
KONTROLA JAKOÚCI �wykùadziny  
Wymagana jako�ã powinna byã potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem 

kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym dokumentem. 
Nie dopuszcza siê stosowania do robót materiaùów, których wùa�ciwo�ci nie odpowiadaj¹ wymaganiom 

technicznym. Nie nale¿y stosowaã równie¿ materiaùów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Nale¿y przeprowadziã kontrolê dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno�ciowych), sprawdziã prawidùowo�ã wykonania. 
 Posadzki z wykùadziny. 
Podkùad pod posadzki powinien byã: 
-dostatecznie wytrzymaùy i odporny na naciski, suchy, równy, gùadki, poziomy, bez rys i spêkañ, 
-ùata dùugo�ci 2m przyùo¿ona w dowolnym miejscu podkùadu, w dwóch prostopadùych do siebie kierunkach, 
nie powinna wykazywaã odchyleñ wiêkszych ni¿ 2 mm, odchylenia od pùaszczyzny poziomej nie powinny 
byã wiêksze ni¿ 5 mm na caùej dùugo�ci i szeroko�ci podkùadu w pomieszczeniu, 
-czysty i niepyl¹cy. 
 

Badania robót malarskich wykonaã zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych  zaakceptowanych 
przez  Inspektora Nadzoru.. Czêstotliwo�ã  oraz zakres badañ robót malarskich powinien byã zgodny z norm¹ 

PN-69/B - 10280. Roboty  malarskie budowlane. 
Kryteria jako�ci i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnêtrznego. 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy robót malarskich wewnêtrznych 
1/   Badania powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania w nastêpuj¹cych 

terminach: 
-  powùoki z farb klejowych i emulsyjnych � nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach 
-  powùoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów nie wcze�niej ni¿ po 14 

dniach 
Ponadto powùoki wewnêtrzne z farb wodnych i wodorozcieñczalnych  powinny byã badane po zakoñczeniu 

robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zaùo¿eniu 

urz¹dzeñ sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy powinny byã zgodne z. p.6.2. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  s¹  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  pomiarów  

wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  byã  wykonywane  na  bie¿¹co,  a  przy  robotach  zanikaj¹cych  obowi¹zkowo  w  obecno�ci  

inspektora  nadzoru. 
Bùêdne  naliczenie  ilo�ci  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowi¹zku  wykonania  

wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegaj¹  nastêpuj¹cym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegaj¹cych  zakryciu 
- odbiór  zakoñczonego  etapu  robót � tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót 
- odbiór  koñcowy � ostateczny 
- odbiór  pogwarancyjny 
Odbioru  koñcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  przy  udziale  inspektora  nadzoru 

i  wykonawcy. 
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci  
Zasady rozliczania i pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a 

Wykonawc¹. Podstaw¹  pùatno�ci  za  wykonane  roboty  s¹  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  

wykonawcê  w  kosztorysie  ofertowym  i  przyjête  przez  zamawiaj¹cego. Ceny  jednostkowe  obejmuj¹  caùo�ã  

robót  wraz  z  wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
10.1. Normy  
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.  
PN-75/B-10121    Roboty posadzkarskie  
 PN-EN 649   Elastyczne pokrycia podùogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podùogowe                   
(z polichlorku winylu) � Wymagania.  
PN-85/B-04500   -   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych 
PN-75 /B-042270 -  Wykùadziny podùogowe z polichlorku winylu. Badania. 
BN- 86/ 6701-04  -   Materiaùy wykoñczeniowe stosowane w budownictwie. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiaùów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 


