
                                                                                                                                  Formularz Protokołu ważny od : 
                                                                                                                                 01-01-2021r.  do  31-12-20201r. 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
ZIP Sp. z o.o.,  ul. Zamkowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka,  NIP 552 171 66 72,  Regon 361 558 857, 

                         Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000558570, 
 

 

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA PODKŁADU PODŁOGOWEGO 
PRZED WYKONANIEM POSADZKI DREWNIANEJ 
 ( Załącznik n1 do umowy nr …............................. ) 

 Wykonawca:  
                        .................................................................................................................................................................. 

 Inwestor: ….................................................................................................................................................................... 
(Zamawiający) 

 

 Data:       …..................................................................................................................................................................... 

 Adres:    ….....................................................................................................................................................................        

 Piwnica …………………………..………….…………………Parter……..…………………..…….………………………Pięrtro……………………….…….………………………… 

 Rodzaj podkładu:( cementowy, anhydrytowy, drewniany, magnetyzowy, skałodrzew, asfalt lany, inny..- prawidłowy zaznacz X) 

 

 Cementowy..                     Anhydrytowy..                     Drewniany..                      Magnetyzowy..    
 
 
 
 Skałodrzew..                     Asfalt lany…..                      Inny……….. 
 

 Inny : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 Wilgotność podkładu (%CM):  

 1 - pomiar waga próbki …………..…g,     /    ciśnienie …………..…Bar,     /     wilgotność …………..…CM, 

 2 - pomiar waga próbki …………..…g,     /     ciśnienie …………..…Bar,     /     wilgotność …………..…CM, 

 3 - pomiar waga próbki …………..…g,     /     ciśnienie …………..…Bar,     /     wilgotność …………..…CM, 

 Twardość podkładu: metoda rysikowa (bardzo twardy, twardy, średnio twardy, słaby, bardzo słaby - prawidłowy zaznacz X) 

 

 Bardzo twardy..                Twardy..                 Średnio twardy..                Słaby..                 Bardzo słaby.. 

 

 Równość:  
 

 - nierówności na odcinku 2m:  max …................ mm,    

 - na odcinku 1m: max …................ mm, 

 Pęknięcia: ( tak/nie) - prawidłowy zaznacz X ) 
 

 TAK..                                              NIE..  
 

 Zanieczyszczenia: ( tak/nie) - prawidłowy zaznacz X ) 

 
 

 TAK..                                               NIE..  
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 Ogrzewanie podłogowe:  ( tak/nie) - prawidłowy zaznacz X ) 

 
 

 TAK..                                               NIE..  
 

 Wygrzanie posadzki: ( tak/nie) - prawidłowy zaznacz X ) 

 
 

 TAK..                                               NIE..  
 

 Potwierdzenie wygrzania posadzki: (protokół, oświadczenie Inwestora o przeprowadzeniu wygrzania, inne  - prawidłowy         

                                                                      zaznacz X) 

 

 Próba ciśnieniowa: ……………………………………………………………………………………………………………...… 
 

 Protokół rozgrzewania:…………………………………………………………………………………………………………...  

 

Czy inwestor posiada Protokół wykonania i odbioru podkładu?: ( tak/nie) - prawidłowy zaznacz X ) 

 
 

 TAK..                         NIE..  
 

Zgodność podkładu z projektem: (zgodny- protokół, zgodny – oświadczenie Inwestora, brak wiedzy Inwestora - ( tak/nie) –  

                                                                 prawidłowy zaznacz X ) 
 
 

 TAK………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                
 
 
 NIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .  

 

 Uwagi:  
….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

 Stan podkładu: (niepotrzebne skreślić) ( tak/nie) - prawidłowy zaznacz X ) 

   
 - Stan podkładu pozwala na układanie posadzi drewnianej zgodnie z umową :..…………..TAK..                   NIE..  

- Stan podkładu nie pozwala na układanie posadzki drewnianej i wymaga zastosowania                                 
  następujących środków :…………………………………………………………………………TAK..                NIE.. 
  ....................................................................................................................................................................................... 

 ….................................................................................................................................................................................... 

Protokół sporządził: 

…................................................................................ 
(Data i podpis Wykonawcy) 

W obecności Zamawiającego: 

…................................................................................ 
(Data i podpis  Zamawiającego) 

 


