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I. WSTĘP 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii w części budynku "B" część 
południowa”, ul. Pl. Hirszfelda 12, dz. nr 9 obręb Południe. 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy 
realizacji projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii w części 
budynku "B" część południowa”, ul. Pl. Hirszfelda 12, dz. nr 9 obręb Południe. 
 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     
i rozliczaniu robót tynkowych. 
 
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, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                    
i mające na celu wykonanie: 

 Licowania ścian płytkami ceramicznymi, 

 Wykonania okładzin z płytek gresowych, 

 Wykonanie posadzki PCV, 
 

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej okładzin ściennych jakie występują przy 
realizacji umowy zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 
zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B 
– O. 
 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,                     
a mianowicie: 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w SST – B – O "Wymagania ogólne"". Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne”.  
 
Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 
 
Materiały: 

 PŁYTKI CERAMICZNE, wym. 30x30 cm 

 PŁYTKI GRESOWE, kolorystyka płytek do ustalenia z użytkownikiem budynku na etapie 
nadzoru autorskiego. 

Parametry gresów: 
Gresy grubość min. 8mm, gat. I o następujących parametrach: 
-według skali Mohsa klasa twardości minimum 6, 
-ścieralność IV-V klasa, 
-nasiąkliwość poniżej 0,1%, 

 WYKŁADZINY PCV 
Wykładzina PCV – dopuszczenie do stosowania w szpitalach oraz w  pomieszczeniach z 
działaniem radiologicznym, posadzki muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne oraz 
spełniać warunki antypoślizgowości i ścieralności. 
Parametry wykładzin PCV: 
- wykładzina PCV heterogeniczna kalandrowana klejona do podłoża, 
- wykończenie listwami przypodłogowymi z twardego PCV, okleinowane o wysokości ~10cm, 
- grubość całkowita 2,0mm, 
- warstwa ścieralna (użytkowa) min. 0,3mm, 
- grupa odporności na ścieranie T, 
- klasa wykładziny 31, 
- gwarancja min. 5 lat, 
- należy układać listwy dylatacyjne przed ułożeniem wykładzin PCV, 
- klejenie wykładziny do podłoża na całej powierzchni, 
- spawanie łączeń sznurem spawalniczym PCV, 
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Pod wykładzinę PCV należy stosować wylewkę samopoziomującą na całej powierzchni o 
grubości 1-3mm. 
 

 MATERIAŁY POMOCNICZE I MONTAŻOWE W ASORTYMENCIE I ILOŚCI NIEZBĘDNEJ DO 
MONTAŻU. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Przed wykonaniem okładzin ściennych należy określić wymagane przez producenta materiałów 
warunki wykonania lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie 
wykonywana okładzina, 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 aktualną normę. Płytki ceramiczne                    
i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. Płytki muszą 
spełniać wymagania normy: PN-EN 14411, PN-EN 10545-1÷16, musza być oznaczone znakiem 
budowlanym i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności 
lub aprobatę techniczna ITB. Szczegółowe wytyczne techniczne materiałów zgodnie z danymi 
producenta. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 
 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 
Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i 
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– 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 przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O w punkcie 4. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie 
otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale 
od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 

WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, 
SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 
 
Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 
na długości łaty dwumetrowej. 
- powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla 
danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość 
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 
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ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 
podłogowymi. 
- Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 
– 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa 
kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 
minut po jej przyklejeniu. 
- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
Wykonanie posadzek z płytek gresowych 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który powinien określać konstrukcje 
podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt 
powinien też określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz 
szczelin dylatacyjnych. 
Do wykonania posadzek z płytek gresowych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 
5°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 
Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w 
wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 
Do wypełnienia spoin można po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 
powinna być zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu 
zaprawy, lecz przed jej związaniem, 
powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa należy usunąć niezwłocznie w 
czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o określonym w 
projekcie spadku. 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata kontrolna a 
posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia 
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posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
 
Wykonywanie posadzek PCV 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w STT. Podkład pod 
posadzkę powinien być jednorodny (np. masa samopoziomujaca), uzupełnienienia na małych 
powierzchniach często skutkują odspojeniami wskutek przejazdu wózków ze sprzętem w trakcie 
użytkowania. Pod wykładziną powstają bąble. Chodzi szczególnie o komunikację. Do wykonania 
napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając 
gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do 
dalszych prac. 
Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót 
instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 15ºC. 
W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być 
wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio 
do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. 
Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach 
intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy 
układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również 
wzór stykających się arkuszy. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po 
przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed 
przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, 
ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. 
można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej wykładziny 
nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy powinny być nie 
większe niż 0,5mm. 
Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny 
skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.  
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na 
ścianę. 
 
W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zarówno powierzchnię 
ściany jak i wykładziny). Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką 
wykładzin, przyklejamy cokół. 
 
Dopuszczalne nierówności posadzki badane przy użyciu łaty dwumetrowej nie powinny być 
większe niż 5mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O w punkcie 6. 
 
Warunki wykonania okładzin  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne i budowlane wykończeniowe bez robot malarskich. Przed rozpoczęciem prac należy 
dokonać odbioru podłoża w szczególności należy sprawdzić: 

 nośność 

 stabilność, 

 czystość, 

 równość, 

 nienasiąkliwość. 
 
Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać instrukcji producenta, aktualnych norm, 
poleceń Inżyniera. 
 
Wykonanie okładzin obejmuje: 

 sprawdzenie podłoży, 

 zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie przepon uszczelniających, 

 ułożenie płytek na klej, 

 spoinowanie płytek 

 oczyszczenie płytek. 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

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

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

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

 Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 

 Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 

 Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 

 Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych 
odstępach ze spoinami podłogowymi. 

 Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie 
klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

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

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

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki. 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 
 
Roboty wymienione w STT podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
 
Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Prawidłowość wykonania robot oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robot są dokumenty: 

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

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 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 robot 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 robot należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności)              
z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. 
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Materiały użyte do wykonania okładzin , nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości 
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione 
laboratoria. 
 
Odbiór końcowy robot w zakresie okładzin 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 
robot (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
• PN-EN 14411:2009  Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły  łamiącej 
• PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
• PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 

liniowej 
• PN-EN ISO 10545-13:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej 
• PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności 

chemicznej 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek-- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie 
• PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Specyfikacja 
 
Inne 
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