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1.DANE OGÓLNE

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne wykonania

i      odbioru     robót     budowlanych     związanych     z     realizacją     zadania

pn.„Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie na potrzeby

Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza   Specyfikacja   Techniczna   (ST)   będzie   stosowana   jako   część

dokumentówprzetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w p. 1.1.

1.3. Prace towarzyszące i roboty rozbiórkowe

¬ Roboty  towarzyszące  obejmują wydzielenie placu budowy  i  zabezpieczenie

remontowanej sali na czas prowadzenia robót budowlanych.

¬ Roboty rozbiórkowe polegać będą  na demontażu istniejącego  parkietu,  oraz

pokrycia budynku magazynowego płytami azbestowo-cementowymi.

Ponadto   roboty   budowlane   należy   prowadzić   tak,   aby   nie   powodowały

uciążliwości dla otoczenia oraz umożliwiały pracę w czynnym obiekcie.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest zlokalizowany na dz. nr 609 w Czernikowie.

Na terenie działki w obszarze wykonywanych robót znajduje się Szkoła Podstawowa,

budynki  gospodarcze, mieszkalne a także chodniki betonowe. 

 

1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie

budowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową,  specyfikacją

techniczną, obowiązującymi  przepisami  prawnymi i normami.

Podstawowymi  uwarunkowaniami ograniczającymi swobodę realizacji  kontraktu jest

funkcjonujący obiekt, którego uwarunkowania należy uwzględnić przy organizowaniu

robót i  zagospodarowaniu placu budowy. Wykonawca tak ma zorganizować roboty



budowlane, aby zapewniony był dostęp do  budynku oraz nie zakłócone było

prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada  za ochronę instalacji  znajdujących się na ścianach

remontowanego budynku  -  kable elektryczne.  Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych urządzeń w  czasie trwania

budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy innych elementów

Wykonawca   obowiązany   jest   do   bezzwłocznego   powiadomienia

Zamawiającego i przystąpienia do naprawy.

1.7. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś  przy

transporcie materiałów na teren budowy.

Pojazd z  ładunkami powodującym nadmierne obciążenie osiowe nie będzie

dopuszczony na drogi  w  obrębie  terenu  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadał

za   naprawę  wszelkich szkód w  ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami

nadzoru inwestorskiego.

1.8. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a/ utrzymywał teren budowy w czystości;

b/ podejmował wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu

budowy oraz będzie  unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności

społecznej,   a   wynikających   ze   skażenia,   hałasu   lub   innych   przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp.



W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali

pracy  w  warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie spełniających

odpowiednich wymogów sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymogów określonych

powyżej   nie   podlegają odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i są

uwzględnione w cenie umownej.

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa

i   zdrowia   należy,   zgodnie   z   przepisami   ustawy   Prawo   Budowlane,

sporządzić  w oparciu o informację projektanta plan bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca będzie  przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie

utrzymywał   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez   odpowiednie

przepisy, na terenie budowy oraz w magazynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty   spowodowane

pożarem  wywołanym  w  rezultacie realizacji  robót  albo przez  pracowników

Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy należy wydzielić, ogrodzić i oznakować za pomocą odpowiednich

tablic ostrzegawczych.

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robót, klas robót i kategorii robót

45000000-7  Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych



2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

2.1. Przedmiot robót budowlanych

Postanowienia zawarte  w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót

budowlanych   przy   remoncie  Sali  gimnastycznej  przy Szkole  Podstawowej  w

Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk.

 Wy  s  z  c  zególn  i  enie     r  o  bó  t  :   

- rozbiórka istniejącego parkietu i części warstw podłogi;

- poprowadzenie rur z istniejącej kotłowni do zasilania grzejników;

-ułożenie podłogi o warstwach: 2xfolia, legary ułożone krzyżowo, wełna mineralna

pomiędzy legarami, płyta OSB, wykładzina rulonowa sportowa;

- szpachlowanie nierówności na ścianach i sufitach;

- gruntowanie ścian i sufitów;

-dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, oraz lamperii farbą olejną

(lamperie do 2m );

- montaż pompy do c.o., oraz zaworów;

- montaż grzejników na sali;

- oczyszczenie, szlifowanie malowanie lakierem drabinek gimnastycznych;

- oczyszczenie, szlifowanie malowanie krat w oknach;

– montaż nowych osłon na grzejniki;

– wymiana opraw oświetleniowych awaryjnych do stosowania w halach

sportowych;

- wymiana wentylatorów dachowych wraz z zasilaniem;

- demontaż płyt azbestowych;

-  oczyszczenie  i  pomalowanie  konstrukcji  stalowej  magazynu  sprzętu

sportowego;

- wymiana drzwi do magazynu sprzętu sportowego;

- montaż płyt z blachy trapezowej;

- montaż izolacji przeciwwilgociowej;

– montaż izolacji cieplnej.



2.2. Materiały

Materiały przewidziane w założeniach do wykonania remontu sali winny posiadać

aprobaty techniczne wydane przez upoważnione organy aprobujące, certyfikaty 

i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

P  rz      ec  h  o  w  y  w  a  n      ie         i         mag  a  z  yn  o      w  a  n      ie   m      a  teri  a  łó  w  :         

a/ materiały  będą przechowywane w odpowiednich warunkach przez cały czas

trwania budowy, w  celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich

jakości i przydatności do robót;

b/  materiały  z  rozbiórki  w  zależności  od  rodzaju  powinny  być  wywiezione  na

wysypisko,  lub  zutylizowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  

i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczeniu  

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

2.3. Wykonanie robót

2.3.1 R  o  b      o  t      y     p      r  z      y  g  o  t      o  w  a  wc  z      e.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych należy  ostrożnie

zdemontować istniejące drabinki i listwy przypodłogowe, parkiet i warstwy podłogi t.j.

legary i deski. 

2.3.2Roboty związane z układaniem wykladziny i układaniem warstw podłogowych.  

  Montaż wykładziny

W  przypadku  nierównego  podłoża  należy  wykonać  jego  szpachlowanie.  Podłoże  

powinno  być  gładkie,  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  suche,  oczyszczone  z  

wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z instrukcją producenta wykładziny. 

Do przygotowania podłoża używać należy tylko mas wodoodpornych.

Przy  podkładach  cementowych  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających  

(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.

Należy  pamiętać,  że  resztki  asfaltu,  tłuszczy,  środków  impregnujących,  atrament  

z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. Wszelkie oznaczenia na 

wykładzinie mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.



Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu 

(gipsu).

Przygotowanie wykładziny

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych.  

Zachować  należy  etykiety  fabryczne  wszystkich  rolek,  aż  do  chwili  zakończenia  

instalacji.

W celu  uniknięcia  różnicy  w odcieniach,  do  jednego  pomieszczenia  należy  dobrać  

wykładzinę  pochodzącą  z tej  samej serii  produkcyjnej.  Zaleca się również  układanie  

wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać

w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Przed ułożeniem wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 

180C). Dopiero wtedy można przycinać arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy

rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę  

pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

Odwracanie rolek. W przypadku wykładzin, w których wzór powstaje metodą nadruku 

kolejny arkusz należy odwrócić w stosunku do ułożonego poprzednio. Uniknie się w ten 

sposób różnic w odcieniach pomiędzy sąsiednimi arkuszami. 

Należy  unikać  marszczenia  i  zaginania  materiału,  gdyż  może  to  doprowadzić  do  

nieodwracalnych zmian (uszkodzeń).

Układanie wykładziny

Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosować się do

wskazań producenta klejów. W przypadku klejenia wykładzin w płytkach i panelach  

należy stosować kleje o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.

Po  przyklejeniu  do  podłoża  i  zespawaniu  brzegów  wykładzina  powinna  tworzyć  

jednolitą, wodoszczelną posadzkę. 

Arkusze  wykładziny  należy  łączyć  termicznie  przy  pomocy  systemowego  sznura  

spawalniczego.

Jako wykończenie posadzek należy stosować listwy przypodłogowe z PCW w kolorze 

zbliżonym do posadzki.



Płyty drewnopochodne OSB

Projektuje  się,  jako  warstwę  poszycia  podłogi,  będące  produktem  drzewnym,  

płaskoprasowane  płyty  trójwarstwowe  typ  OSB SF-B,  które  posiadają  klasyfikację  

ogniową wg Euroklasy min:

− B  (niezapalne,  bardzo  ograniczony  udział  w  pożarze,  wyroby  nie  powodują

rozgorzenia ognia),

− s2 (średnia ilość i gęstość dymu),

− d0 (brak płonących kropli).

Należy  zastosować  dwie  płyty  o  gr.  12mm,  razem 24mm.  Płyty  ułożyć  w  dwóch  

warstwach mijankowo ze szpachlowaniem ich połączeń na górnej warstwie. 

Legary

Projektuje się konstrukcję tej warstwy podłogi, jako ruszt zbudowany z drewnianych  

legarów ułożonych podwójnie (dolne i górne).

Należy zastosować deski z drewna liściastego w kl. III, o szerokości 100mm i grubości 

30mm. Deski układać krzyżowo, jako ruszt o osiowym rozstawie, co 50cm.

Legary górne układać równolegle do osi podłużnej sali gimnastycznej co 25cm.

Pomiędzy legarami ułożyć 2 warstwy wełny mineralnej gr. 3 cm.

Materiały trudno zapalne to wyroby z drewna liściastego o gęstości nie mniejszej niż  

800kg/m3 i grubości min. 12mm. 

Dopuszcza  się  użycia  na  legary  drewna  iglastego  pod  warunkiem  uzyskania  klasy  

ogniochronnej,  jako  trudno zapalne  w  wyniku  wykonania  zabezpieczeń  za  pomocą  

środków ogniochronnych.

Drewniane elementy podłogi (legary) należy wtedy poddać impregnacji ogniochronnej  

aby uzyskać klasyfikację ogniową, jako trudno zapalne.

Podkładki amortyzujące 

Podkładki  dystansowe,  sprężyste  z  kauczukowej  gumy  porowatej  o  gęstości  ok.  

800kg/m3, wymiarach min. 100x100x10mm.

Podkładki należy przymocować (przykręcić) tylko do legarów w punktach ich podparcia.

Taki montaż elementów pozwoli na uzyskanie  efektu tzw. podłogi pływającej.

W  celu  wypoziomowania  powierzchni  podłogi  można  użyć  podkładek  o  różnych  

grubościach. 



Izolacja przeciwwilgociowa

Jako izolację przeciwwilgociową należy zastosować folię z PCW lub PP paroszczelną.  

Folię należy układać na zakład (ok. 10cm), przykleić do podłoża w miejscach połączeń 

zgrzać.

Dopuszcza  się  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  z  wyrobów  bitumicznych

posiadających atest do zastosowań wewnętrznych.

Warunki u żytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni sportowej

Wykonawca  podłogi  musi  dostarczyć  użytkownikowi  dokładny  opis  warunków

gwarancji, użytkowania i pielęgnacji wykonanej nawierzchni sportowej.

2.3.3 Roboty malarskie.

Przed przystąpieniem do malowania ścian należy zabezpieczyć stolarkę folią. Położyć

warstwę  gładzi na ścianach i  sufitach w  celu uzupełnienia ubytków i wyrównania

powierzchni,  a  następnie  zagruntować.  Ściany  do  wysokości  2m  pomalować

dwukrotnie  farbą  olejną  (lamperia),  powyżej  farbą  emulsyjną  w  kolorystyce

uzgodnionej z Inwestorem. Sufit pomalować farbą emulsyjną.

2.3.4 Roboty w zakresie instalacji c.o..

Przed przystąpieniem do montażu należy przebić otwory w ścianach i poprowadzić

rury typu PEX-AL.-PEX o śr. 32 i 16 mm w otulinach typu Thermaflex gr. 9 mm

zasilane  z  istniejącej  kotłowni.  Następnie  należy  zamontować   10 szt.  grzejników

stalowych płytowych typu CV33 600x1400 mm wraz z głowicami termostatycznymi

typu  np. Danfoss.  Należy również  zamontować  nową  pompę  do c.o.,  oraz zawory

kulowe o śr. 25 i 32 mm.

2.3.5 Roboty stolarskie

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  wykuć  otwory  i  ułożyć  nadproża

prefabrykowane   L19.  Zamontować  drzwi  aluminiowe  jednoskrzydłowe

100x2000mm, a następnie obrobić. 



2.3.6 Roboty wewnętrzne różne.

Należy oczyścić, przeszlifować  drabinki gimnastyczne oraz kraty w oknach. Następnie

należy  pomalować  lakierem  drabinki,  i  farbą  olejną  kraty,  a  po  wyschnięciu

zamontować.  Należy również zamontować nowe osłony na grzejniki z drewna lub płyt

MDF laminowanych., oraz kratki ochronne z druti 4 mm na nagrzewnice.

Przewidziano również  montaż  opraw z  wbudowaną  siatką  ochronną  i  wentylatorów

dachowych wraz z ich podłączeniem.

2.3.7 Roboty zewnętrzne (dotyczy magazynku).

Należy  zdemontować  płyty  azbestowe  na  istniejącym  dachu  oraz  jednej  ze  ścian

szczytowych. Roboty związane z demontażem płyt azbestowych wykonać zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paździerika2005r. w sprawie

zasad  bhp  przy  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest.

Konstrukcję  nośną  magazynu  sprzętu  sportowego  oczyścić,  zagruntować  farbą

miniową  oraz  pomalować  farbą  nawierzchniową.  Ścianę  murowaną  łączącą  salę

gimnastyczną z magazynem sprzętu sportowego również należy oczyścić, zagruntować

i  pomalować.   Wszystkie  ściany  zewnętrzne  oraz  dach  zostaną  obłożone  blachą

trapezową  TRB-18  na  łatach.  Docieplone  od  strony  wewnętrznej  warstwą  wełny

gr.15cm. Stosować membranę od strony zewnętrznej a od strony wewnętrznej folię.

Ściany od wewnątrz obłożyć blachą trapezową TRB-6. Od strony wejścia głównego do

budynku zamontować  drzwi stalowe.

2.4. Sprzęt

Sprzęt i narzędzia używane do wykonania  w/w  robót,  winien odpowiadać wymogom

instrukcji producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych.

2.5. Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się tak, aby

zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producenta.

2.6.  Kontrola jakości robót, zasady kontroli.

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie  do  aprobaty nadzoru

inwestorskiego  programu zapewnienia jakości (PZJ), w  którym przedstawi on zamierzony



sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące

wykonanie   robót    zgodnie   z    założeniami   do   wykonania   termomodernizacji

budynku, Specyfikacją Techniczną i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

¬  organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;

¬  bezpieczeństwo i higienę pracy;

¬  organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;

¬  wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania

poszczególnych elementów robót;

¬  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

¬  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów;

2. 7. Odbiór końcowy robót

Odbiór   końcowy   robót   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania

robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość  do odbioru   końcowego   będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   pisemnym

powiadomieniem o tym  fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja

dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową, dokumentacją i ST.

 Do  k  um  e  nty            odb  i  oru            k  oń  c  o  w  ego.       Podstawowym   dokumentem   do   dokonania

odbioru  końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru

ustalonego  przez  Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany

przygotować  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnie z ST i PZJ.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione  wg   wzoru   ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin

wykonania  robót  poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.

2.8. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  jego  ofercie,

a  potwierdzona  w  zawartej  umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych.  Kwota  podana

w ofercie Wykonawcy będzie uwzględniać  wszystkie czynności i  wymagania składające się



na wykonanie robót określonych w przedmiarach robót i w Specyfikacji Technicznej, a będzie

obejmować:

¬  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

¬  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ubytków

naturalnych i transportu na plac budowy,

¬  pracę sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi i obsługi,

¬  koszty pośrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¬  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego w umowie o roboty

budowlane.

Opracował: mgr inż. Piotr Nasierowski


