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DO PROJEKTU 

PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  
MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  DDOOBBIIEESSZZOOWWIICCEE  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   DOBIESZOWICE UL. GŁÓWNA 22, działka nr 18/1  k.m. 1  
  

 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek w zakresie PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  
BBUUDDYYNNKKUU  ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  
DDOOBBIIEESSZZOOWWIICCEE 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, 
poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 
166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Posadzki z płytek gresowych 
2.2.1. Kompozycje klejowe 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Do posadzek na zewnątrz obiektu stosować kleje mrozoodporne. 
 
2.2.2. Płytki gresowe 
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 
176:1996, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.  
- barwa: wg wzorca producenta, 
- twardość w skali Mosha 8 
- ścieralność  V klasa ścieralności  
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe 
- na schodach zewnętrznych antypoślizgowe i mrozoodporne. 
 
2.2.3. Zaprawy do spoinowania 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. NaleŜy zastosować fugę epoksydową, kolor ustalić z 
Inwestorem. W naroŜnikach ścian, w sąsiedztwie ościeŜnic drzwiowych, na styku 
posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych naleŜy stosować elastyczna fugę 
silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 
 
2.2.4. Obramowanie progów, kraw ędzi i progów, naro Ŝniki i k ątowniki, listwy 
przypodłogowe 
Krawędzie stopni schodów powinny wyróŜniać się kolorem kontrastującym z kolorem 
posadzki. 
 

 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do 
rozprowadzenia kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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- poziomice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- maszyny do cyklinowania parkietów, 
 

4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały przewozić krytymi środkami transportu, zapobiegając zamoczeniu 
szczególnie materiałów drewnianych. 

 
5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.5. 
 
5.1. Podło Ŝa pod wykładziny z płytek gresowych 
Grubość podkładu pod płytki gresowe powinna wynosić 50-60mm. Grubość 
podkładu pod parkiet powinna wynosić 60mm. Powierzchnia podkładu betonowego 
powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, 
nie moŜe przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 
budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po 
wyschnięciu podkładu. 
Szczególnie waŜne jest badanie wilgotności podkładu, co naleŜy do wykonawcy 
robót podłogowych. Dopuszczalne zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna 
przekraczać 3%. W przypadku stwierdzenia wilgotności wyŜszej niŜ podana, termin 
wykonania posadzki naleŜy przesunąć. 
 
5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych 
5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewn ątrz budynku 
Płytki przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. NaleŜy upewnić się, Ŝe 
nie ma niezamierzonych róŜnic koloru czy odcienia płytek. 
Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy 
rozprowadzić ją po podłoŜu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. 
Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie wykładzin w ciągu 10min. Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa 
się do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu 
(ok. 1 do 2 cm) ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej 



                                                                                         USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA  

                                                             ADAM NOSSOL 47-344  WALCE UL. LIPOWA 4 

 
                                                  ADRES SŁUśBOWY : 47-300  KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13    Telefon :    077 4 662 860          
                                             ADRES DOMOWY :    47-344   WALCE UL. LIPOWA 4                         e-mail :    nossolm@o2.pl 

 
 
 
 

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA         4 
POSADZKI 

 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.  

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994  (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994) 

szerokości spoiny moŜna stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu 
wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100mm              około 2mm, 
- od 100mm do 200mm  około 3mm, 
- od 200mm do 600mm  około 4mm, 
 PowyŜej 600mm   około 5 do 20mm, 
Po związaniu kleju, naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. 
Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych 
płytek cokołowych lub przyciętych płytek. 
 
 
5.2.2. Wykładziny schodów - istniej ące 
Na schodach zewnętrznych zastosować płytki gresowe antypoślizgowe i 
mrozoodporne przeznaczone na schody.  
Na schodach wewnątrz obiektu zastosować płytki gresowe antypoślizgowe 
przeznaczone na schody. 
 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując 
wykładziny z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek 
spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 
- stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłoŜonych przez dostawców. 
-prawidłowość wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 

� przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna 
wydawać głuchego odgłosu, 

� odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie 
powinno być większe niŜ 3mm na całej długości łaty), 

� prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 

� grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna 
przekraczać grubości określonej przez producenta 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanej posadzki.  
Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 10cm. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie 
powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 - jeŜeli to moŜliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i 
trwałości posadzki oraz jeŜeli inwestor wyrazi zgodę – obniŜyć wartość 
wykonywanych robót, 
W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania – usunąć posadzkę i 
wykonać ja ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i transport materiałów, 
- prace przygotowawcze, 
- oczyszczenie podkładów pod posadzki 
- zagruntowanie pokładów, 
- wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem 
posadzki 
- wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 
InŜyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
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PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa BI. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
 
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty 
wykończeniowe. Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 
2004r.  
Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych. 3. 
1.2. Zakres stosowania SST .  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST .  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót:  
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 

zmywalne TARKETT MEGALIT „NATURAL” lub równowaŜne  
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  
- Posadzki - listwy przyścienne sosnowe w okleinie naturalnej wys. 9 cm. 
1.4. Określenia podstawowe .  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Budowlanego.  
2. Materiały   
2.1 Wykładzina zmywalna TARKETT MEGALIT „NATURAL” lub równowaŜna  
DANE TECHNICZNE  
Opis: Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa  
Klasyfikacja uŜytkowa :  
EN 685 Klasy:  
Komercyjna 34  
Przemysłowa 43  
Grubość całkowita EN 428 2.00 mm  
Warstwa uŜytkowa EN 429 2.00 mm  
Całkowita masa powierzchniowa EN 430 2690 g/m2  
Zabezpieczenie poliuretanowe TAK – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR  
Grupa ścieralności EN-660-2 Grupa T  
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm  
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna  
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna  
Stabilność wymiarów EN 434 < 0.40 %  
        
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1  
Właściwości antypoślizgowe  

DIN 51130 R9  
EN 13893 0.3  

Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2 kV  
Absorpcja akustyczna  

EN ISO 140-8 + 4 dB  
EN ISO 717/2 ?Lw  

Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 6  
Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C 
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Odporność na rozwój bakterii i  
-A Odporna, nie pozwala na rozwój  

Przewodzenie ciepła  
EN 12524 0.012 m2 K/W  

DIN 52612 nadaje się na podłogi z 
ogrzewaniem podłogowym do temperatury 
27°C  

Kolory 2 kolory: podstawowy i uzupełniający  
Kolor podstawowy 503 NSC S 2005 Y40R i kolor uzupełniający 516 NSC S 4040 
R80B.  
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; płytka 61 cm x 61 cm  
2.2 Klej elastyczny do wykładzin  
Do klejenia wykładzin naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje winny 
zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na wykładzinę.  
Do przyklejania wykładzin naleŜy stosować:  
- wykładziny o gr. 2 ,0 mm - klej dyspersyjny  
- wykładziny o gr. 2,5-9,0 mm - klej poliuretanowy  
- elementy wykończeniowe, cokoły - klej kontaktowy  
2.3 Podło Ŝe istniej ące.  
Przed przystąpieniem do układania wykładziny naleŜy przygotować podłoŜe.  
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego.  
 szpachle i pace metalowe lub PCV  
 noŜe lub narzędzia do cięcia  
 wałki dociskowe  
 frezarka ręczna lub mechaniczna  
 poziomice, łaty  
 mieszadła  
 
4. Transport  
Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane 
zgodnie kartą katalogową wyrobu.   
             
5. Wykonanie robót  
Wykładzinę naleŜy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki:  
- temperatura otoczenia 17-25 C  
- temperatura podłoŜa min. 15 C  
- względna wilgotność powietrza poniŜej 75%  
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy:  
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i 
kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej  
5.1. Przygotowanie podło Ŝy  
5.1.1. Podło Ŝe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,  
5.1.2. suche – max dopuszczalna wilgotność podłoŜa nie moŜe przekraczać 2,5%.  
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5.1.3 równe i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb  
5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.  
Do montaŜu wykładziny moŜna przystąpić , jeŜeli spełnione są warunki dotyczące 
podłoŜa i otoczenia.  
MontaŜ rozpocząć od krawędzi ściany połoŜonej najdalej od wejścia.  
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do 
podłoŜa za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu 
naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, na odsłonięty fragment podłoŜa 
nałoŜyć klej za pomocą pacy, po 10 – 15 min docisnąć wykładzinę do podkładu, a 
następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem.  
Przygotowanej posadzki nie naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godzin.  
UłoŜenie szczelnych i estetycznych podłóg - naleŜy wykonać poprzez łączenie 
styków za pomocą sznura spawalniczego.  
6. Kontrola jako ści  
6.1. Powierzchnia podłoŜa.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ułoŜenia wykładziny 
powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
– sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s.  
6.2. Posadzki.  
6.2.1. Badania posadzek przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu 
ich wykonania:  
Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.  
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7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 ,listwy 1 m. 
8. Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór podłoŜa  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione.  
8.2. Odbiór posadzek z wykładziny  
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzić zgodnie z normą PN-
76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
 wyglądu zewnętrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe  
 prawidłowość ukształtowania powierzchni  
 połączenie posadzki z podłoŜem  
 prawidłowość połączenia styków materiałów posadzkowych  
 wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.  
9. Podstawa płatnosci 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 
45000000-7 
 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty 
wykładzinowe lub okładzinowe moŜe być dokonana według następujących 
sposobów: 
 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robot w tym przypadku jest 
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robot określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 
 rozliczenie w oparciu o wartość robot określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 
wykonanej ilości robot. 
 W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robot. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują 1 m2 
wykonania okładzin i wykładzin : 
 − robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 − wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z 
ubytkami wynikającymi z technologii robot z kosztami zakupu, 
 − wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 − koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
 − podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
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 Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska 
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i 
towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
 wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody,oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. 
 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 
zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. Przepisy zwi ązane  
PN-EN 12199:2002  
PN-EN 1817:2002  
P-B-02854:1996  
PN-EN 428  
PN-EN 429  
PN-EN 430  
PN-EN 434  
PN-EN 435            45 
PN-EN 433  
PN-EN 423  
PN-EN 685  
PN-76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze  
PN-ISO-9000  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I cz.IV 
– Podłogi i posadzki, Arkady – 1996 
 
 


