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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek
ceramicznych w ramach Remont klatki schodowej w Urz ędzie Gminy w Radłowie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana 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, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie malowania:

– pokrycie podłóg płytami kamiennymi granitowymi,

– pokrycie schodów płytami kamiennymi granitowymi.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań  i  sposobów oceny podłoŜy, wymagań  dotyczących wykonania w/w robót oraz
ich odbioru.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST-00 .

Płyta  posadzkowa  i  schodowa  -  płaski  fragment  naturalnego  kamienia  o  nominalnej
grubości > 12mm uzyskany w wyniku cięcia lub łupania.
2.1.1. Wygl ąd zewnętrzny
Właściwość tę naleŜy deklarować zawsze odwołując się do próbki. Na próbce naleŜy
umieścić nazwę i adres producenta, jak równieŜ mianownictwo kamienia.
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Barwę, uŜylnienie, teksturę itp. naleŜy określić wizualnie.
2.1.2. Wytrzymało ść na zginanie
Wytrzymałość na zginanie naleŜy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161
–
wartość średnia.
2.1.3. Przyczepno ść
Wartość przyczepności zaleŜy od warunków podłoŜa, typu kleju i wykończenia dolnej
powierzchni.
2.1.4. Reakcja na ogie ń
Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.
2.1.5. Nasiąkliwo ść
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.
2.1.6. Mrozoodporno ść
Odporność na działanie mrozu naleŜy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN
12371.
2.1.7. Ścieralno ść
Odporność na ścieranie naleŜy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.
2.1.8. Odporno ść na poślizg
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic)
naleŜy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).
2.1.9. Wymagania dotycz ące powierzchni po obróbce wyko ńczeniowej
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i
odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach.
Za pomocą obróbki termicznej z uŜyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje si
ę
fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22).
Za pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe.

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.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  .

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych  o  wysokości  ząbków 6-12  mmm
do rozprowadzania kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do
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przygotowania kompozycji klejących,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– gąbki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST-00  "Wymagania

ogólne" pkt. 4 . 

4.2.Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych
środków  i  urządzeń.  Zaleca  się  uŜywać  do  transportu  samochodów  pokrytych
plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przewoŜone
materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  duŜych  ilości
materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku
ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymag ania ogólne” .

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty budowlane.

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoŜy,  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.

2) Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  naleŜy  wykonywać  w  temperaturach  nie
niŜszych niŜ +5C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

3) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  naleŜy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie okładziny z kamienia

5.3.1. PodłoŜa pod okładziny

PodłoŜa pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane.
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Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  układania  okładzin  kamiennych  powierzchnię
podłoŜa naleŜy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a nast
ępnie starannie zmyć czystą wodą.

5.3.2. Wykonanie okładzin 

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  naleŜy  przygotować
wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na
jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny
mieć  jednakową  szerokość  większą  niŜ  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego
rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub
składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.
Przy układaniu okładzin naleŜy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne
zacieki naleŜy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy uŜyciu
szczotek.
Prace montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami według Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  .

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogólne"

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i bezpo
średni nadzór personelu technicznego budowy i InŜyniera nad robotami.

Kontrola jakości powinna obejmować:
1. Sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i ST.
2. Sprawdzenie wykonania okładzin z płytek granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w PN-14501.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania okładziny, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą, powinna charakteryzować się:
- mrozoodpornością,
- elastycznością,
- przyczepnością,
-odpornością na wilgoć.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
- mrozoodpornością,
- elastycznością,
-odpornością na wilgoć.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta
oraz atest PZH.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,
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niezaleŜnie od działań kontrolnych InŜyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” .

7.2. 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  rozbieŜność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wg
stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” pkt. 8 .

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu  są  podłoŜa.  Odbiór  podłóŜ  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
wykładzinowych i okładzinowych. 

JeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  moŜna  uznać  podłoŜa  za
wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do
robót wykładzinowych i okładzinowych.

JeŜeli  chociaŜ  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoŜe  nie  powinno  być
odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie
lub  szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest
niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
(podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

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.
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Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

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
przedłoŜonych  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 przedłoŜyć 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 podłoŜe,

− protokóły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać
je  z  wymaganiami  i  wielkościami  tolerancji  podanymi  w  pkt.  6.5.  oraz  dokonać  oceny
wizualnej.

Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeŜeli  wszystkie  wyniki
badań  i  pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

JeŜeli  chociaŜby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  wykładzina  lub  okładzina  nie
powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku  naleŜy  przyjąć  jedno  z  następujących
rozwiązań:

− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie
do odbioru,

− jeŜeli odchylenia od wymagań  nie zagraŜają  bezpieczeństwu uŜytkownika i  trwałości
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  moŜe  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń
umownych,.

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

W  przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  moŜe  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 moŜliwości 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.

8.5. 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 z płytek po uŜytkowaniu 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 wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9 .

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

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  robót  w  tym  przypadku  jest
określona  jako  iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  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 robót.
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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:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

− wartość  zuŜytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

− wartość pracy sprzętu z narzutami,

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  równieŜ  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót 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 ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 – Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo
ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


