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CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych i 
podłogowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji 
projektu pn.: Przebudowa I rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca 
“KYCZERA”- I etap.  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  
Posadzki z płytek ceramicznych 

Wykończenie poszczególnych pomieszczeń w budynku (kolorystyka zgodnie z
dokumentacją projektową): 

PIWNICE 

Pomieszczenie kotłowni 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH

Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę
inspektora Nadzoru. 

Materiały: 

płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
zaprawa klejowa, 
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zaprawa fugowa
profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Przed wykonaniem posadzki należy określić wymagane przez producenta materiałów warunki 
wykonania lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana 
posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także 
wilgotność podkładu. 

Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości
producenta. 

Płytki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E fi 3%. Grupa BI, musza być 

oznaczone znakiem budowlanym i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B,
certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN lub aprobatę techniczna ITB. 

Pakowanie i magazynowanie materiałów

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

2.2. Wymagania szczegółowe

Płytki ceramiczne posadzkowe do pomieszczeń wewnętrznych

Na posadzki w pomieszczeniach zamkniętych należy stosować płytki typu gres o
parametrach min.: 

Płytki nieszkliwione twardości Mohs´a 8,
antypoślizgowe grupy R9, o ścieralności 130 mm3. 

Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne

Ř Nasiąkliwość wodna (%) wg ISO 10545-3- min. 10 ÷ 25 
Ř Wytrzymałość na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 ÷ 25 
Ř Siła łamiąca (N) wg ISO 10545-4 – min 200 ÷ 600 
Ř odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 – min. kl 3 ÷5 

Pozostałe materiały

       listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.3.1. Zaprawy do montażu płytek
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Do przyklejania płytek należy stosować wysokoplastyczne zaprawy mrozoodporne i
wodoodporne o dobrej przyczepności do podłoŜa. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do licowania ścian i wykonania posadzek, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wyroby do robót okładzinowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego 
i innymi. 

Ř Wyroby w opakowaniach mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ř Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy

prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Ř Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Ř Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg

Podłogi dzieli się pod względem przeznaczenia na: 

Ř Podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające
Zasadniczym 

argumentem wariantu konstrukcji takiej są względy
ekonomiczne. 

 Na podłożu układa się: 

Ř warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad
podkładu, o wytrzymałości 12 ÷13 MPa, 

Ř warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materia/em samopoziomującym) o
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 

Ř warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego
materiału posadzki, 

Ř warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa 
lub spoiwo bitumiczne), 

Wykonywanie warstw podkładowych

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości
podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 
oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 
górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
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Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:

na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,
na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie
(podkład pływający).

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 
żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości 
zwykle 25-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub 
drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu tj: 

Ř min. grubość podkładu związanego z podłożem 40 mm 
Ř grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, na warstwie izolacji termicznej o małej 

ściśliwości nie mniejsza niż 50 mm 
Ř podkład pływający na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z

materiału o dużej ściśliwości nie mniejsza niż 50 mm 

W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i 
stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać 
szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 
tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy 
może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 

Wytrzymałość podkładu cementowego na ścinanie powinna być nie mniejsza niż 12 MPa, a 
na zginanie nie mniejsza niż 2 MPa. 

Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości  
podkładu,  zagęszczając  ja  ręcznie  lub  mechanicznie  z     równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem drewniana packą. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach: 

Ř warstwa pierwsza grubości równej połowie podkładu 
Ř warstwa druga, po ułożeniu zbrojenia, uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej 

grubości podkładu 

Zamiast podkładów zbrojonych prętami stalowymi dopuszcza się stosowanie jastrychu
polimerocementowego. 

Podkłady ze spoiwem cementowym powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji
stropów i oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. W świeŜym 
podkładzie należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na 
głębokośc 1/3 ÷ ½ grubości podkładu. 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych

Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. MoŜna stosować również 
zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo 
wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomującą. 

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być:
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 

Ř Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie 
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w celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 
Ř Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą

pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary 
wodnej. 

Ř Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą. 

Ř Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym
bezpośrednio na gruncie. 

Ř Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach
międzypiętrowych i zależą one od rodzaju i masy stropu. 

Do wykonania izolacji należy zastosować zgodnie z projektem: 

Ř Powłoki bezspoinowe – masy powłokowe (bitumy) 
Ř Materiały rolowe (papy asfaltowe, folie polietylenowe lub izolacyjne) 
Ř Płyty styropianowe 

Sposób wykonania izolacji podano w szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej izolacji. 

Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru)

Posadzki zwykłe z płytek ceramicznych należy układać na podkładach cementowych o
wytrzymałości na ściskanie min. 12 MPa lub na innych podkładach mocnych, sztywnych i 
stabilnych, równych, czystych, oczyszczonych z pyłu oraz łuszczących się części. 

Posadzki chemoodporne należy układać na podkładach cementowych o wytrzymałości na 
ściskanie min. 20 MPa lub z betonu min. B15. 

Niezbędne spadki podłóg powinny być wykonane w podkładzie lub podłożu. W posadzkach 
chemoodpornych nachylenie nie może być mniejsze niż 1,5%, a długość najdalszego punktu 
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m. 

Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową klasy 10, 
najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zaleŜności od wielkości płytki. Po 
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą 
zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość co najmniej 1÷2 mm ( w zalewności od 
rodzaju płytek). Spoiny muszą przebiegać prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii 
prostej nie może przekraczać 2 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

Wykończenie „ściana – podłoga”

Posadzki z płytek ceramicznych wykończyć płytkami cokołowymi.  Wykonanie cokolików jak 
okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową. 

Warunki wykonania okładzin ściennych ceramicznych

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne i budowlane wykończeniowe bez robót malarskich. 

Płytki ceramiczne należy mocować na warstwie wyrównującej podłoże lub
bezpośrednio na innym podłożu, np. na tynku 

Przed przystąpieniem do układania płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg
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wymiarów, gatunków i odcieni kolorów 
Warunki dotyczące podłoży

Podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych powinny: 

Ř spełniać wymagania jak dla tynków III kategorii 
Ř powinny być starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz umyte 
Ř Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża zgodnie z ST-04.01 Tynki 

wewnętrzne 

Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B- 10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

Ř przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 

Ř podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna 
z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niŜ 0,5 Mpa. 

Ř wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
sprawdzenie podłoży 
ułoŜenie płytek na klej 
spoinowanie płytek 
oczyszczenie płytek 

Ř Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość 
podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 

Ř Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 
Ř Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Ř Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) 

miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Ř Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w

równych odstępach ze spoinami podłogowymi. 
Ř Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie 

klejowej. warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Ř Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile

narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował 
z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. 

Ř Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą 
silikonową. 

Ř Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w 
jednym cyklu technologicznym. 

KONTROLA BADANIA ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości materiałów

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-2:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 

PN-EN ISO 10545-5:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie 
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metodą pomiaru współczynnika odbicia 

PN-EN ISO 10545-6:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych 

6.2. Badania w czasie robót i w czasie odbioru robót

Okładziny ścienne

Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być 
zgodne z  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z 
płytek ceramicznych jak: 

Ř sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna 
Ř sprawdzenie podłoży 
Ř sprawdzenie użytych materiałów 
Ř równość powierzchni  
Ř grubość i jakość spoin 

Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki z płytek ceramicznych

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 

Ř prawidłowości wykonania powierzchni, 
Ř prostoliniowości spoin, 
Ř związania posadzki z podkładem, 
Ř grubości spoin i ich wypełnienia, 
Ř wykończenia posadzki. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe  ułożenie płytek, 
wykładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo  przez porównanie z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny należy przeprowadzić za 
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy
przeprowadzić łatą i poziomnicą. 

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm. 

Sprawdzenie związania posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie
opukanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
niezwiązania posadzki z podkładem. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy 
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Roboty 

wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

Ř projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne 
do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie 
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a 
udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, 

Ř dziennik budowy, 
Ř certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
Ř Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania podłoży. 

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin ściennych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonanej okładziny z dokumentacją projektową.. Oceny zgodności dokonuje się przez 
oględziny i pomiary powierzchni ścian. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w
dzienniku budowy. 

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
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Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane 
zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podłóg i posadzek obejmuje: 

Ř przygotowanie stanowiska roboczego 
Ř wykonanie i sprawdzenie podłoży 
Ř zakup i dostawa materiałów 
Ř wykonanie okładzin, 
Ř wykonanie posadzek 
Ř prace porządkowe. 
Ř uporządkowanie terenu 

DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i
warunki odbioru 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze. 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545- 
2:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i
sprawdzanie jakości powierzchni 

PN-EN ISO 10545-
5:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na
uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia 

PN-EN ISO 10545-
6:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo ogólne. 
T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 


