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WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładziny 
dywanopodobnej wraz z technologią układania, w budynku nr 6  na terenie Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13. 
 

1. Podstawa opracowania 
- projekt remontu wnętrz w budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej  
 - kosztorys inwestorski  
- obowiązujące normy i przepisy w tym:  
a) „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” 
Tom I zwane w dalszej części WTWiORB  
b) Rozporządzenie MSWiA z dnia 26.02.1999r. Dz.U. z 1999r. Nr 26 poz. 239  
 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót:  
- rozebranie istniejącego podłoża 
- oczyszczenie podłoża  
- ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej z przyklejeniem do podłoża przy użyciu 
specjalistycznego kleju wskazanego przez producenta wykładziny  
- montaż listwy PVC przyściennej do wklejania wykładziny dywanowej  
- wklejenie wykładziny w listwę PVC przy użyciu kleju wskazanego przez producenta 
wykładziny  
 

4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 

4.1. MATERIAŁY  
Wykładzina dywanowa spełniająca następujące parametry użytkowe:  
a) struktura do ustalenia ze Zleceniodawcą 
b) wygląd do ustalenia ze Zleceniodawcą 
c) skład runa -100% poliamid  
d) wysokość runa min. - 2,6 mm wg normy ISO 1765  
e) wysokość całkowita wykładziny maks. – 6,8 mm wg normy ISO 1765  
f) ciężar runa min. - 500g/m2 wg normy ISO 8543  
g) ciężar całkowity min. - 4100g/m2 wg normy ISO 8543 
 h) klasa wytrzymałości minimum 33 wg normy EN 1307 ( wysoka intensywność) 
 i) antyelektrostatyczność - < 2kV wg EN 1815 
 j) klasa trudnopalności- BFL - s1 wg EN 13501-1  
k) odporność na kółka mebli biurowych R ≥ 2,4 wg EN 985  
l) izolacyjność akustyczna minimum 20dB wg EN ISO 140-8  



m) wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument 
potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności 
publicznej  

Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą.  
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i 

urządzeń określonych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. Użyte w 
specyfikacji technicznej, przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które 
wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, 
materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne.  

Wykonawca przed ułożeniem materiałów uzgodni z zamawiającym wzór i 
kolorystykę.  

4.2. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy 
wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie 
uszkodzić elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem 
robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót 
remontowych.  
Uwagi montażowe: 
- w jednym pomieszczeniu używać wykładzin z jednej serii produkcyjnej  
- kolor i strukturę ustalić z Użytkownikiem 
 - podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, 
równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
przepisami budowlanymi. - prace powinny być prowadzone w temperaturze nie 
niższej niż 18 st. C.  
- w przypadku nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni 
występują dziury lub inne uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. Dokładność 
wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 
mm  
- wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Po - posadzka musi 
być szczelna i nie nasiąkliwa.  
- montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około 
+18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna 
wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa  
niż 15°C)  
- wykładzina powinna być klejona do podłoża przy pomocy specjalistycznych klejów 
wskazanych przez producenta wykładziny. - wokół ścian pomieszczenia należy 
wywinąć wykładzinę wklejając w profil przyścienny z PVC. Wysokość wywinięcia na 
ścianę około 5 cm.  
- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową 
instrukcją montażu wykładzin znajdującą się na stronie internetowej producenta.  
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do 
wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz 
przedstawić atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie 
wilgotności podłoża. Należy zbadać wyrównanie ułożonej wykładzinyna długości 2,5 
m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm  



Każdy etap wykonania prac powinien być sprawdzany pod względem jakości 
wykonania, jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności zakresu robot 
remontowych z przedmiarem robót. 
 

6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 układanej powierzchni. Ilość robót określa się 
na podstawie przedmiaru robót  
 

7.  ODBIÓR ROBÓT  
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych 
pomieszczeniach osobno. W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, 
określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:  
- sprawdzenie materiałów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
 Wykonawca obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i 
deklaracje zgodności),  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowania materiałów 
 Po odbiorze sporządza się protokół.  
W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować ten fakt z 
określeniem terminu ich wykonania. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie robót zostanie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
bezusterkowym dokonaniu odbioru prac. Podstawę rozliczenia oraz płatności za 
wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
oferty.  
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wykonanie robót musi być zgodne z:  
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 
r., Nr 47, poz. 401) b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 t.j.)  
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).  
e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
169, poz. 1650 z późn. zm.).  



f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).  
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 
 - PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB - Umowa 
zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
- Aprobaty techniczne  
- Ustawy:  
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z pózn. zm.).  
b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 
 c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).  
 


