
        SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót
BUDOWNICTWO OGÓLNE

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji.
Niewyszczególnienie  w  niniejszych  specyfikacjach  jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

WYMIANA PARKIETU NA PODŁOGĘ SPORTOWĄ NA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POKOJU



WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wymiany podłogi sportowej na Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Pokoju– remont podłogi sali gimnastycznej

 1.2. Zakres stosowania SST

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z demontażem parkietu
na Sali gimnastycznej i wykonanie nowej podłogi o nawierzchni syntetycznej .
Zakres robót do wykonania obejmuje:
-rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów  , 
- rozebranie podstaw do urządzeń sportowych zamontowanych  w posadzce i ponowny montaż w nowej posadzce; 
- izolacja przeciwwilgociowa  pozioma z folii paroizolacyjnej na sucho, ułożenie 2 warstw (podłużnie i poprzecznie)
płyt OSB gr. 2X10mm ułożona na ruszcie krzyżowym;
-  montaż  wykładziny,  nawierzchni  sportowej  wykonanie  nawierzchni  sportowej  z  zastosowaniem  wykładziny
syntetycznej  wykładzina  podłogi  o  strukturze  homogenicznej,  ścieralna  w całym przekroju,  minimalna  grubość
wykładziny sportowej 4mm, wykładzina sportowa, twarda , jednowarstwowa, niepalność  wykładziny norma EN
13501-1 klasa Cfi-s1, tarcie poślizgowe wg normy EN 13036-4, min.90, odbicie światła według normy EN 2813 -
maksymalnie  30%,  odkształcenia  według  normy  EN  433  -  maksymalnie  0,20  mm
wykładzina  sportowa  antystatyczna,  tłumienie  dźwięków  uderzeniowych  EN  ISO  10140  -  minimum  6  dB,
Powierzchnia wykładziny winna być zabezpieczona środkiem zabezpieczającym przed zabrudzeniami. , absorpcja
uderzeń <38%.

- montaż listew przyściennych- cokół drewniany płaski ze szczelinami wentylacyjnymi.
- nanoszenie i malowanie linii boisk sportowych na wykładzinie farbą poliuretanową.
- wykonanie otworów pod urządzenia sportowe

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny
oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  ze
Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną,  przedmiarem  robót  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru,
zgodnie  z  art.  5.  art.  10  oraz  art.  22  Ustawy  Prawo  budowlane  oraz  §  3  pkt.  6.  §  262  pkt  1  i  2
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  oraz  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych.

2. MATERIAŁY

 2.1.Nawierzchnia podłogi

2.1.1.Wykładzina sportowa, którą Wykonawca przewiduje zainstalować w sali gimnastycznej  powinna posiadać 
następujące dokumenty:

1)Atest higieniczny, 
2)Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny, 
3)Deklarację zgodności z PN, 
4)Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/ - poziom OFFICIAL EXCLUSIVE, 
5)Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/ - poziom OFFICIAL EXCLUSIVE, 6)Certyfikat FIVB /
Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/ - poziom APPROVED, 
7)Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/ - poziom 2. 
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Spełnienie powyższych wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek 
międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców produktów zamiennych o 
niskim standardzie. 
2.Podłoga jako cały system /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 
1) Certyfikat Zgodności z obowiązującą normą EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
inny uprawniony organ,
2)Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień - Cfl-s1. 
Wymienione dokumenty Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

2.1.2 Wykładzina podłogi o strukturze homogenicznej, ścieralna w całym przekroju, minimalna grubość wykładziny
sportowej 4mm,

 wykładzina sportowa, twarda , jednowarstwowa, 
 niepalność  wykładziny norma EN 13501-1 klasa Cfi-s1
 tarcie poślizgowe wg normy EN 13036-4, min.90
 odbicie  światła  według  normy  EN  2813  -  maksymalnie  30%

odkształcenia  według  normy  EN  433  -  maksymalnie  0,20  mm
wykładzina sportowa antystatyczna

 tłumienie  dźwięków  uderzeniowych  EN  ISO  10140  -  minimum  6  dB
wykładzina sportowa odporna na działanie wysokich temperatur w wyniku tarcia

 wykładzina  sportowa  odporna  na  działanie  olei  mineralnych  i  smarów  według  EN  423
wykładzina  sportowa  odporna  na  działanie  rozcieńczonych  kwasów  i  zasad
wykładzina  sportowa  odporna  na  działanie  żaru  papierosowego  według  EN  1399
nawierzchnia  podłogi  sportowej  ma  być  wykorzystywana  w  szerokim  zakresie  -  do
gier  sportowych  profesjonalnych  do  zajęć  rekreacyjnych  i  do  imprez  masowych  bez
konieczności stosowania wykładzin ochronnych na podłodze

 wykładzina  sportowa  musi  posiadać  aprobatę  techniczna  ITB  na  wyrób  lub  certyfikat
dopuszczający wyrób do stosowania,

 wykładzina  sportowe  musi  posiadać  polski  znak  bezpieczeństwa  B  lub  europejski
znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie.

 wzór  bezkierunkowy  -  uzgodniony  z  Zamawiającym  i  Inspektorem  Nadzoru,
kolor i faktura uzgodniona z Zamawiającym ,

Zamawiający  wymaga  przedstawienia  do  oferty  dostępnego  wzornika  wykładziny
sportowej  wraz  z  ceną  w  celu  wyboru  aranżacji  sali  gimnastycznej
wykonawca  musi  przedstawić  dokument  potwierdzający  parametry  sportowe
podłogi wystawiony przez uprawniona jednostkę

 Podbudowa  pod  posadzkę  sali  gimnastycznej  powinna  być  elastyczna,  wytrzymała
dostosowana  do  hal  sportowych  i  wielozadaniowych  umożliwiających  uprawianie  wielu
dyscyplin  sportu  (  koszykówki,  siatkówki,  piłki  ręcznej,  gry  w  tenisa  )  oraz  realizacji  zajęć
rekreacyjnych  i  imprez  masowych.  Podbudowa  elastyczna  pod  posadzkę  sportową  powinna
się składać z następujących warstw :

 izolacja podłoża z folii budowlanej PE

 warstwa  elastyczna  podłogi  o  grubości  minimum  20  mm  -  warstwa  elastyczna  w
trakcie  eksploatacji  musi  zachowywać  swoje  stałe  właściwości  fizyczne  i  mechaniczne
warstwa  konstrukcyjna  ze  sklejki  budowlanej  mająca  za  zadanie  równomiernego
rozłożenia  obniżenia  stycznego  i  dynamicznego  działającego  na  warstwę  elastyczną
podłogi, grubość warstwy konstrukcyjnej 1 5 - 2 0  m m

 wszystkie  warstwy  podłoża  powinny  być  zdylatowane  od  ścian  i  elementów
konstrukcyjnych  sali  gimnastycznej  -  musi  do  być  tak  zwana  podłoga  pływająca,
szerokość dyłatacji od 10 do 15 mm

 wykładzina sportowa o grubości minimum 4 mm w parametrach ww. podanych 
 listwy przyścienne posadzki sportowej
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2.1.3. linie boisk malowane są i nanoszone po całkowitym montaż podłogi sportowej farbą poliuretanową.

Farby  niezależnie  od  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagane warunki przy montażu podłogi

Plac budowy
Miejsce robót należy opróżnić,  posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie.  Wszystkie otwory

okienne i drzwiowe zamykane i szczelne.  Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania,  a w
czasie sezonu grzewczego budynek sali musi być ogrzewany. 
Warunki klimatyczne
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu 
jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom.

Nawierzchnia 

Przedmiotem opracowania jest syntetyczna podłoga sportowa zainstalowana na podwójnie legarowanej, 
powierzchniowo – sprężystej konstrukcji podłogi.

Technologia
Technologia zgodna z systemem wg zastosowanej przyjętej na rynku

Linie boisk i wymiary boisk
Zaznaczyć  dokładnie odmierzony przebieg  linii  wszystkich dyscyplin,  do których przeznaczona  jest
podłoga, obrysy pól linii zabezpieczyć taśmą, nałożyć wałkiem warstwę lakieru. 

5.1.Roboty rozbiórkowe.

Materiały  z  rozbiórki  muszą  być  usuwane  na  bieżąco  i  składowane  w  zamówionych
kontenerach  na  odpady  budowlane  lub  inny  sposób  lecz  nie  mogą  być  składowane  luzem  na
terenie  obiektu  i  otoczenia.  Prace  rozbiórkowe  powodują  powstawanie  drgań  i  hałasu  i  muszą
być  wykonywane  po  godzinach  pracy  uczniów i  osób  pracujących  w obiekcie  budowlanym.  Rozbiórkę
istniejącej  posadzki   należy  przeprowadzać  w sposób  szczególnie  ostrożny  z  uwagi  na  ewentualne
ponowne wbudowanie rozebranego parkietu oraz przekazanie zamawiającemu.

5.2.Roboty posadzkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone :
- roboty rozbiórkowe
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- wietrzenie pomieszczeń
- temperatura  powietrza  w  którym  wykonuje  się  wymianę  posadzek  nie  powinna  być

niższa  niż  15  °C  i  powinna  być  zapewniona  co  najmniej  kilka  dni  przed  wykonaniem
robót  oraz  w  trakcie  ich  wykonywania.  Wilgotność  powietrza  w  pomieszczeniu
powinna wynosić 45 - 60 %.

5.3.Roboty malarskie.

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż
+8 stopni. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8
stopni.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1 stopień.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrznie  malowanych  powierzchni
ciepłym  powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (  instalacyjnych  wyjątkiem  montażu

armatury i urządzeń do ćwiczeń ),
- całkowitym ukończeniu posadzek,.

Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych  powinny  mieć  barwę
jednolitą  zgodnie  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,
plam  i  zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu
wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby  w  różnych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Wymagana  jakość  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

6.2.Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Zabrania  się  stosować  materiały
przeterminowane ( po okresie gwarancji).

6.3.Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

6.4.Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.5.Należy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały posadzkowe.

6.6. Dostarczone na plac budowy materiały kontrolować pod względem jakości.

6.7.Zasady dokonania kontroli jakowi materiałów budowlanych ustali Zamawiający

6.8.  Kontrola  jakości  polegać  będzie  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby
mają  zaświadczenie  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  sprawdzenie
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właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na  podstawie  badań  doraźnych.
6.9.  Badania  w  czasie  robót.  Badania  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,
rodzaju  i  grubości  poszczególnych  warstw  oraz  innych  robót  "zanikających".
6.10.  Badania  w  czasie  odbioru  robót  Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny
spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: zgodności
zastosowanego  systemu;  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów,  prawidłowości  przygotowania
podłoży,  jakości  (wyglądu)  powierzchni  podłóg,  prawidłowości  wykonania  krawędzi,  naroży,  styków  z
innymi materiałami i dylatacji.  Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

6.11  Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  powinien  obejmować:  sprawdzenie
prawidłowości  ułożenia  ,  sprawdzenie  odchylenia powierzchni  od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  jest  m2  -  dla  posadzek.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
obmiaru  robót  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego  i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  przedmiotową
specyfikacją  techniczną  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi atestami producenta.
Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  przez  Zamawiającego  zgodności  wykonania  z
zamówieniem,  którego  przedmiot  określa  dokumentacja  powykonawcza  w  której
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas realizacji robót budowlanych.
Zgodność  wykonania  zakresu  robót  budowlanych  stwierdza  się  na  podstawie
porównania  wyników  badań  kontrolnych  wykładziny  sportowej
i  podłoży  pod  posadzki  oraz  robót  malarskich  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Nie  dopuszcza  się  do  stosowania  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materiały.
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  uzgodnione  z
Zamawiającym
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową,
sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki,  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową,.
sprawdzenie prawidłowości połączenia posadzki z podłożem,
wykończenia  posadek  sportowych  i  prawidłowości  wykonania  cokolików  na  ścianach
pomieszczeń.
sprawdzenie  wykonania  prawidłowości  styków  materiałów  posadzkowych,  badanie
prostoliniowości należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń
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na  łacie  2m  z  dokładnością  do  2mm.  a  szerokość  spoin  -  za  pomocą  szczelinomierza
lub suwmiarki
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów;  badanie  należy  wykonać  przez
ocenę wzrokową.
wykonawca  musi  przedstawić  dokument  potwierdzający  parametry  sportowe
podłogi wystawiony przez uprawniona jednostkę

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej
montażu  posadzki  sportowej,  która  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu
zamówienia, które doświadczony wykonawca robot powinien umieć oszacować.

10 Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni sportowej

Wykonawca  podłogi  musi  dostarczyć  użytkownikowi  dokładny opis  warunków gwarancji,  użytkowania  i
pielęgnacji wykonanej nawierzchni podłogi.

11  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

EN 423
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81932:1997
PN-EN 1008:2004
PN-EN 649:2002
PN-EN 649:2002/Ap 1 -2003
PN-ISO 6707-1:1994
PN-76/8841-21
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