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1.1,. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teehnicznej (ssT) sąwymagania dotycące wykonania i odbioru

robot związanych 
" 
ói"il;ilr"y-iu.'y podłógi sportowej w Szkole w miejscońości Gozd - ręmont

podłogi sali gimnastycznej i wymiana sprzętu sportowego'

!.Ż. Z;aW es stosowania SST

ogólna spec1fikacja techniczna (SST) stanowi jako dokumentprzetargowy i kontraktow przy

zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robót objęĘch SST

Usbalenia zawartę w niniejszej specyfikacji {ory".ą zasad prowadzenia robÓt rwtązanych z

dęmontażęm posadzki podłogi o **.1"'"ń ) płnąr, i wykonńe nowej podłogi o nawierzchni

sportowej po uprzednim ułozeniu pĄrt oSB
Zakłęs rouot oo wykonania obejmuj e:

rozebranie nawierzchni podłogi z parkietu , Y:b'de podstaw do vrządzeń sportowych

******v.r, 
-- 

* poruCIce imontaz nowych tulej w nowej posadzce;

wykonanie na ślepej podłodze 1 warstwy z płyt oSB;

demontaż t (ń;k"ń"zęniu robót posadzJ<owycĘ montaź drabinek sportowych po uprzednim

pomalowaniu z częściową wymianą na nowę'

wvkonanre ffi.^* *"'il* t 
T",xm (;Hyffii#:Tffi""rr;lTffi#i

iecbnicłych) ;;"d"i" , ,,,y''-{""ą kolorysĘĘ vfiaz ze sp_awaniem poŁączefi'

Wierzchnia warsbva z winylu 
" 
;*ń'; skorki-pomaianc4, .#''Ą ?a'fllm' wzmocniona

siatką z włokna szklanego, *'t*u spodnia ń'ęą'''" z pianki PCV gr' min'4'9 mm'

odkształceni._ piooo*" .i,s* -lisorpcja 
ude'łen 

'<38yo pdpomośó na ścieranie min'

299,odpornośó napoślizgmin'105 (wg'EN 14808) l 11 ._'''__: ^._--

'umonto*aoie 
nowych liitew drewnianych przyściennych z podłużn1łni otworamr;

malowanię linii boiskowych farbą poliuretanową'

dęmontażstarychimontażnowychkoszy,wądzeidosiatkówki;
Zakres robot - "Jri"J**i. 

po.a*'u*, atory '"ilryi- 
rnateriał pomocniczy dla wykonawcy do

obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie'

2. MATERIAŁY

2.1.Nawierzchnia podłogi

. Nawierzchnia sporto wa z zaŚosowaniem wykładziny syrrtetycznej wietowarstwowej

.l gr. min 7 mm (1ub równowu^.i o pódobnych parametrach technicznycĘ

zgodnie z wryagaaą kolorystyką wtaz ze spawaniem po!ączefi'

Więrzchnia \ryarstwa z winylu o strukrurzę"stórti pomarańczy, gr.rrri!?.l mm, wzmocniona

siatką z vłŁó|ga szklanego, wars&va spodnia' spĘzysta z pianki |9v g'' min'4'9 mm'

odkształceni._ piooo*. .i,i'n*, uuro'p"iu y!9rłn 
-<38o/o 

,odpornośc na ścieranię min'

Z99,odporność na poślizg min'105 (wg'EN 14808)



Wkonawcy mogąoferować innąwykł adzinędo wykonaniaĘ?załozęntuspehianiawarunków

postawiony ch pr z'ez zńi*rąąL"go, aop11i;; ;d il; ń5u'a"in' spełni Jj ące rrlw warunki' o

oarametrach n"r"*"ńri':'"i;;;i* ńr'ł"a"*v' ale'Po dostarczęniu prz-edzamoatowailem

:r#ffiffi;t;;ób;i" t'o*pt"''n cerĘrfikatolv i aprobat'

od wykonawcy wymaga się zastosowania.sprawdzonego i certyfiko!\anęgo systemu podłogi

sportowej. zgodne "t"";;J;;BŃ 
rą_qołT20il;Ń;.i""r'"i. tęręnóiv sportorł1rch - Halowe

nawierzcbnie sportowe pfzęZnaczot|ędo ;p;"'iu"iu wielu dysc'plin spońowych'

MateńaĘstosowanedowykonaniarobótznawierzcbnisportowyc-h|:*i*yposiadaÓ
stosowne aom*ilv'i""óia"' do stosowańa w budownictwię' typu:

rownowazny'

Sposóbtransportuiskładowaniapowinienbyćzgodnyzwanrnkamiiwymaganiami
pódanymi przez producenta' ' -L^.*'^n D aaftq7 z rlntn nrrvdaffiości zastosow
Wszystkie #;'iń; sząbyćocechowanę waz Tdata przydatrości zastosowanra'

Podstawa wycęny do sporuvózenia kosztorysu ofertowego - dostęone na rynku katalogi KI'{R wraz z

dodatkami do KNŁ 
_KNNi 

oraz ewęntu#;;;"i- wĘsnej Podane w przedmiarach podstawy

katalogowe okreś1ająiabil"., ""J 
ko']^' ;;;";rZr;;yjest opis ńot do wykonania'

4. TRANSPORT

Za|ęcasięufiaćdotransporbusamochodowpoĘftychplandekamirub-11lori*vcn.Wczasie
mnsporlu t,uleży "J#;;;ó plń,or,:r" materiĄ * ,porab wykluczajł:y ich uszkodzenie. W

pr.rpadku dużych "iń# *"r.ńuiow "d..; j;J ,ą"i" ao"ułuooń i rojaaunm ładunku urrądzeil

mechanicznYch.

5. WYKONAD{IE ROBOT

5.1. ogólne zasady oyto"uniu robót

lj;l,T,:łi3;#jł::il,*:o#ii:*"f4ylĘ."'*- wadzaów sposob szczególnieostrożny ze względu na

;t"J*. p''.*"o"*vćh p'u' jakim jest szkoła '



*.1

5.1.2.Wymagane warunki przy montażu podłogi

Plac budowy . .L ^^-^?żotoń i zcnewnić orawidłowe oŚ$'retlęnrę'
Miejscerobotnalezyoqróznić,pospryĘizaryvrni113wiałoweoświetlenie.Wszystkieotwory

okienne i drzwiowę "#ń#i 
,r"r"Ln".żuir,rt'1o*uoy i sprawdzony byó musi system ogrzewaila' a w

czasiesezonu g,'"*"ł;go bud_łnek sali mus i byc ogrzelvany'

i,affi ff 
"t..t#fi ;. 

mieszczęh* r:"k^":: ::^":*.,** 
5 

o C Wil eotnoś ó powietrza zarówno w

trakcie montażu jak i eksploatacji musi "j.'"u Ę **g'*i*'t' 4o-ć5%i nió moze u'egac duzym'

gwałtownym wahnięciom'

5.2.Nawierzchnia

Przedmiotem opracowania jest synteĘcna podłoga sportowa zainstalowana na płytach oSB i

isftriej ącej śiepej podłodze'

Technologia r --_^+^#óń \ iętej na rynku.
Tecbnologia zgodna z systemem wg zastosowanę1przyJ

Linie boisk i wYmiarY boisk
Zannczyć;;i.ł;d-. odmie1zony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do których przezJaczona

jest podłoga, 
"u'}''y 

iTńi':ii Jui"'pie"yeil'" ;"":ryć włkiem warstwę lakięru'

S.3.Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacj a nawierzchni spońowej

Wykorrarvca p"Śł"gi *::'^' ffi:*'T#"Jr*owi 
dokładny opis warunkow gwarancJL

uĄ'tkowania i pielęgnacji wykonane; nar

6. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBÓT

'''' "'1}l,;:il:'*"T:il'*'ł=!l!*'ffi::?r.*:1:"*"*:l "1'"'-19 
aprob$ techniczoych

oraz odpowruaue pu#.iio* giaesrgnvm w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta

Każda p;ń;mateńałow q"ror;;;; * u''a9*ę"il'i io'iudu" ""nnmt 
lub deklarac1ę

zgodności stwiera?ł;ca zgodność *ł"riljJii*n"i"znych "bt.,"storry.oi 
* oorn'ń i aprobatach'

'''J#*J"#"ff:il:"' 
'P'"T*;l-^'*;."?y:.1;P]' 

wykonywanych robót' rodzaju i grubości

poszczeg'lny"h#;rrr*;)_;iro.v"irobot''zanikają,cych'''

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
-'^-_ __^1_ia-ią r^,s7.,stkich wr'..rnag '

Badaniawczasieodbioru.1ob9tprzep,9*"d":-:,^ę-:**ocęnyspełnieniawszystkichwynagan
doĘczących *i;ń;;ilpoałogi'pi'.'t"i'': 

a w szczególności :

'- -' 
]_-' łgodnósci zastosowanego systemu;

- jakości 
""'*"*""vclńatęriałow 

i wyrobow'

- |'u*ołowosci prrygotowaniapodłozy'

_ ';{n:i*":*r*nx;'ffi'-:1ł?*or,sĘkow 
z innymi mateńałami i dylatacji

Przybadaniachwczasięodbiorur9b9tn9moc1emos1|1cwynikibadańdokonanych
przed-prz1stąp'*i'* '"uot 

i w trakcie ich wykon}'wan1a'



Zakresc4rnnościkontrolnychdotyczącywykładzinpodłogpowinienobejmowaÓ:"**: 
i*r:x:'*[t"ó"i:'#.Fffi,odłł::::3:IzapomocąłaĘkorrtrolnej 

długości 2 m

p',rykł"d"ń;;;;ał:::tiffi*:x*n*f";p#sńpomiędzyłaąabadaną
powierzcbnia nal.ezy iluerzyc Z ooKlóĄurusvL 9v a -'*"2

7. OBMIAR ROBOT

ogólne zasldy obmiaru robót

Jednostkąobmiarowąjestm2(metrkrvadratowy)wykonanychiodebranychpodłog.

8. oDBIÓR RoBoT

Kontrola PrzY odbiorze dalYczY"

-_ rarij",'zyty"ł'materiałÓw'
- gruuósciposzczeoólnvchwarstrł''

, #ń'ffi:r'ffitr'#'-"#*T'TJ:'rffff;Ł'".*:"Ę 
powierzchni (barwa, wzór' pow'ierzchnia

ma'arska paso* uoi.t itp j iur. i nr' ##;t; ńk"J ;i'il'l''''i podłogami lub z innymi

elementami bud1mku'

9. PoDsTAwA PŁATNoŚfl

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogolneustalęniadoĘcrącepodstawypłatrości*jednorazowopodokonaniuodbiorukońcowego.

9.Ż. Cenajednostki obmiarowej

1 m2 wykonanych i odebranych podłóg'

10. N0RMY I PRZEPISY zwIĄzANE

-PN.75ID.96000-,fatcicaogolnegoprzeznaczeniadopuszczonadostosowaniawkonstrukcjach
drewnianYch

-art.10Ustawyzdnia16hrietniaŻ004r.ow1robachbudowlanychDz.IJ.zŻ}O4r.Nr92,
Poz'881,

-EN|4904zŻaO6,,Naaerz9n*etęręnówsportowych.Halowenawięrzchniesportowe
przęznaęzone do uprawiania ńelu dyscyplin spońowych


