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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce wykonania remontu i modernizacji ci�gów komunikacyjnych  1 i 8 pi�tra 

oraz 2 klatek schodowych bocznych w budynku WETiI Politechniki Gda�skiej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument  

przetargowy  i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu 

wykonanie : 

- zerwanie istniej�cych warstw wierzchnich posadzek płytek PCV i wykladzin 

- oczyszczenie powierzchni posadzek z brudu i kurzu 

- naprawienie p�kni�� i uszkodze� 	ywic�  

- warstw wyrównawczych z zaprawy samopoziomuj�cej 

- zagruntowanie podło	a pod posadzki 

- kładzenie płytek schodowych gres na zaprawy klejowe na istniej�c podło	e z 

lastryka np. płytki  Club 46 G stopnica 3 ryfle kolor szary jak na głównej klatce 

schodowej  

- uło	enie wykładziny PVC homogenicznej gr 2mm trudno zapalnej EN 13501-1 

Klasa Bfl-S1, antyp�lizgowej EN 13893 klasa DS., klasa �cieralno�ci EN 649 Grupa 

M,  antyelektrostatyczno�� EN 1815 produkt nie gromadzi ładunków 

elektrostatycznych powy	ej warto�� 2kV w ci�gach komunikacyjnych na 1 pi�trze i 

na 8 pi�trze w korytarzu przy windach na odcinku od okna do schodów prowadzocych 

do nadbudowanej cz��ci budynku    np. POLIFLOR 2000 PUR lub innej o podobnych 

parametrach z cokolikiem wywini�tym na �ciany na wysoko�� 10 cm ( zasada 

układania wykładzin jak na 7 pi�trze) kolorystyk� uzgodni� z u	ytkownikiem 

budynku 

-zamocowanie pochwytu ze stali nierdzewnej fi 50mm przy , wysokim oknie na 8 i 1 

pi�trze oraz po obu stronach wysokich okien w korytarzu prowadz�cym na wie	� na 1 
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pi�trze, 

- zamocowanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej w dwóch bocznych 

klatkach schodowych – balustrady wykona� wg wzoru balustrad na głównej klatce 

schodowej pochwyt fi 50mm, słupki z profili zamkni�tych 5*3cm, element poziomy 

górny i dolny balustrady profil zamkni�ty 2*3cm, wypełnienie balustrady profil 

zamkni�ty 1,5*1,5cm montowany w rozstawie osiowym co 15 cm, wysoko�� 

balustrady 110 cm. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 

okre�leniami podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z  SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST . 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych stanowi� : 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci �wiadcz�ce o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania u	ytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z 

pó
niejszymi zmianami) 

-protokółu odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych z zał�czonymi 

protokółami z bada� kontrolnych. 

Roboty nale	y wykonywa� na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  

Powinien on uwzgl�dnia� : 

- materiały do wykonywania okładzinowe i posadzkowe, 

- lokalizacj� i warunki u	ytkowania, 

- rodzaj i stan podło	y pod materiały wyko�czeniowe, 

- kolorystyk� i wzornictwo układanej wykładziny i płytek. 
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2.0. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z 

płytek ceramicznych powinny mie� : 

- aprobaty techniczne lub by� produkowane z obowi�zuj�cymi normami, 

- certyfikat lub deklaracj� zgodno�ci z aprobata techniczn� lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 

- certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do 

zbioru norm polskich, 

Na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 

dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2.   Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania posadzek i okładzin powinny odpowiada� 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wykładziny powinny odpowiada� nast�puj�cym normom: 

- PN-75/B-04270 – wykładziny dywanowe z polichlorku winylu. Badania 

- PN-78/B-89004 – Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez 

warstwy izolacyjnej. 

- PN-77/P-04947 – Metody bada� wyrobów włókienniczych. Dywany, chodniki i 

włókiennicze wykładziny podłogowe. 

2.2.2. Płyty i  płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiada� nast�puj�cym normom: 

- PN-EN 176.1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci 

wodnej E<3% Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 
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3%< E<6% Grupa B IIa. 

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 

6%< E<10% Grupa B IIb 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 

E>10% Grupa B III 

W projekcie uwzgl�dniono Płytki GRES o wysokiej odporno�ci na �cieranie i du	ej klasie 

wytrzymało�ci o wymiarach 40x60cm np. Club 46G Akrim IMOLA matowe szary stopnica z 

3 ryflami. Kolorystk� płytek dobra� w uzgodnieniu z Inspektorem i u	ytkownikiem obiektu. 

Sposób układania i elementy do obło	enia wzorowa� na wykonanej wcze�niej kltce 

schodowej głównej. 

2.2.3. Kompozycje klej�ce i zaprawy do spoinowania. 

Kompozycje klej�ce do mocowania płytek ceramicznych musz� spełnia� wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musz� 

spełnia� wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.5.Materialy pomocnicze do wykonywania wykładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe 

- �rodki ochrony płytek i spoin 

- �rodki do usuwania zanieczyszcze� 

- �rodki do konserwacji wykładzin. 

Wszystkie ww materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

3.0. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci I ogólnej. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano  w cz��ci I ogólnej. 
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5.00. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w cz��ci I ogólnej. 

 

5.1. Podkłady pod posadzki  

Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który powinien 

okre�la� wymagan� wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. Podkład powinien by� wykonany jako samodzielna płyta le	�ca na 

warstwie izolacji cieplnej, przeciwd
wi�kowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 

zwi�zany z podło	em. 

5.2. Roboty okładzinowe 

Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych powinny by� zako�czone : 

•  roboty instalacyjne elektryczne itp. .wraz ze sprawdzeniem instalacji 

• roboty wyko�czeniowe budowlane (bez robót malarskich) wraz z osadzeniem 

o�cie	nic (bez opasek),  

Ponadto nale	y sprawdzi� prawidłowo�� powierzchni i kraw�dzi podło	a. Podczas 

wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna by� ni	sza ni	 

5°C i temperatura ta powinna by� utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu okładziny. 

Płytki powinny by� posegregowane wg wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i 

ewentualnego rysunku strony licowanej.   tak, aby była zapewniona mo	liwo�� doboru 

jednakowych płytek. Zaprawa lub nadmiar kleju powinny by� ze spoin usuni�te przed 

ich st�	eniem, a spoiny wypełnione fug�. 

5.3. Posadzki 

Posadzki powinny odpowiada� wymaganiom norm.  

Płytki gresowe powinny by� gatunku I dobrane wg barwy i odcienia . Powierzchnia 

posadzki powinna by� równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie posadzek od 

płaszczyzny nie powinno przekracza� 2 mm na łacie o długo�ci 2 m. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by� wi�ksze ni	 5 mm na całej 

długo�ci lub szeroko�ci posadzki. Płytki powinny by� zwi�zane z podkładem warstw� 

zaprawy lub kleju na całej swojej powierzchni. Spoiny mi�dzy płytkami przez cał� 

długo�� i szeroko�� pomieszczenia powinny tworzy� linie proste i by� wypełnione 

fug�. Nadmiar fugi powinien by� usuni�ty. Dopuszczalne odchylenie spoiny od linii 

prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni	 3 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci 

pomieszczenia. 
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6.00. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w cz��ci I ogólnej. 

6.1. Badanie robót betonowych posadzkarskich powinny obejmowa� sprawdzenie : 

- wygl�du zewn�trznego i wyko�czenia posadzki  

- równo�ci i spoziomowania powierzchni  

- przylegania do podkładu  

- grubo�ci posadzki  

- szczelin dylatacyjnych.  

 

Szczegółowy opis bada� podaje norma PN-62/B 10144. 

6.2. Kontrola jako�ci okładzin 

Podstaw� do odbioru robót okładzinowych stanowi� badania : 

• stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru 

•  sprawdzenie podło	y odbywa si� poprzez stwierdzenie wła�ciwej jako�ci i 

prawidłowego ukształtowania powierzchni podło	a 

• sprawdzanie materiałów przeprowadzi� na podstawie opisów oraz za�wiadcze� 

• sprawdzenie styków, szeroko�ci spoin i prawidłowo�ci ich wypełnienia nale	y 

przeprowadzi� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz pomiar z dokładno�ci do 0,5 

mm 

•  sprawdzenie prawidłowo�ci uło	enia płytek i przebiegu styków lub spoin nale	y 

przeprowadzi� przez naci�gni�cie cienkiego sznura wzdłu	 dowolnie wybranych 

poziomych spoin na cał� ich długo�� i pomiar odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm; 

kierunek pionowy nale	y sprawdzi� pionem murarskim i pomiar odchyle� z 

dokładno�ci� do 1 mm 

•  sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni okładziny nale	y 

przeprowadzi� przykładaj�c w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnych miejscach 

powierzchni okładziny łat� kontrolna o długo�ci 2 m oraz mierz�c 

szczelinomierzem z dokładno�ci� do 1 mm wielko�� prze�witu t� łat� a 

powierzchni� okładziny 

•  sprawdzenie przylegania do podło	a nale	y przeprowadzi� za pomoc� lekkiego 

opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach; charakterystyczny głuchy 

d
wi�k �wiadczy o nie przyleganiu okładziny. 
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6.3. Kontrola jako�ci posadzek 

Podstaw� do odbioru robót posadzkowych stanowi� badania : 

• sprawdzenie podkładu powinno by� wykonane przy odbiorze mi�dzyoperacyjnym; 

sprawdzenie równo�ci przeprowadzi� za pomoc� łaty o długo�ci 2 m 

• sprawdzenie materiałów nale	y przy odbiorze robót zako�czonych przeprowadzi� 

po�rednio na podstawie  atestów z kontroli producenta stwierdzaj�cych zgodno�� 

u	ytych materiałów  oraz z powołanymi normami 

• sprawdzenie przylegania do podkładu przeprowadzi� przez lekkie opukiwanie 

młotkiem drewnianym 

• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego przeprowadzi� wzrokowo na zgodno�� z 

wymaganiami ST. 

7.0.   OBMIAR ROBÓT. 

Zasady obmiarowania – powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza si� w m2, 

przyjmuj�c wymiary w �wietle �cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si� 

powierzchni� słupów, pilastrów i innych elementów wi�kszych od 0,25m2. W przypadku 

rozbie	no�ci pomi�dzy dokumentacj� i stanem faktycznym powierzchnie oblicza si� według 

stanu faktycznego. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w cz��ci ogólnej. 

Badania nale	y przeprowadzi� w czasie odbiorów mi�dzyoperacyjnych oraz w czasie 

odbioru ko�cowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyle� In	ynier ustala zakres 

robót poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w 

terminie uzgodnionym z Zamawiaj�cym. 

9.00. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano Cz��ci ogólnej i 

umowie. 

9.1. Cena wykonania robót wyko�czeniowych obejmuje : 

- robocizn� bezpo�redni� z narzutami 

- warto�� zu	ytego materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikaj�cymi z technologii robót z kosztami zakupu 

- warto�� pracy sprz�tu z narzutami 
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- koszty po�rednie(ogólne) zysk kalkulacyjny 

- podatki zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami ( bez podatku VAT) 

Ceny jednostkowe uwzgl�dniaj� równie	 przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonania wszystkich niezb�dnych robót pomocniczych i towarzysz�cych takich jak 

np. osadzenie elementów wyko�czeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 

bariery zabezpieczaj�ce, o�wietlenie tymczasowe, piel�gnacja wykonanych wykładzin 

i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zu	ycie energii 

elektrycznej i wody oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku 

przyj�cia innych zasad okre�lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze� 

pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� sprawy te musz� zosta� szczegółowo 

ustalone w umowie. 

10.0 PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1 Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i 

znakowanie. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 

sprawdzenie jako�ci powierzchni. 

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

odbioru. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci 

wodnej, porowato�ci otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało�ci na 

zginanie i siły łami�cej. 

PN-EN 101;1194 Płytki ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skal 

Mohsa. 



 

SST – 01.02 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

10 / 10 

PN-EN 12004;2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888;2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymało�ciowych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 

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

PN-75/B-04270 wykładziny dywanowe z polichlorku winylu. Badania. 

PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykladziny elastyczne 

bez warstwy izolacyjnej. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 

ogólne 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz��� 4, wydanie 

Arkady 1990rok 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowa lnach cz��� B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych wydanie ITB-2004 rok 

- instrukcje układania płytek i okładzin wydanie ATLAS -2001. 

- układanie i spoinowanie płytek materiałami ceresit wydanie Ceresit 1999rok 

-katalog wyrobów Ceresit wydanie Ceresit – 2001rok. 

- wykładziny wielowarstwowe – w-wa wierzchnia PCV zabezpieczony poliuretanem, 

warstwa spodnia pianka z PCV lub prasowane PCV warstwy jednorodne PCV, trudno 

zapalne, wska
nik tłumienia d
wi�ków uderzeniowych DLw (db) 3 MONOLIT, 17 

GRANIT, 3-17 POZOSTAŁE. Mo	liwo�� układania nietypowych kształtów i 

wykonywania spawów, antypo�lizgowe. Posiadaj�ce aprobaty Techniczne ITB, Atesty 

higieniczne PZH ISO 9001 i 14001 

 


