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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem sali gimnastycznej  w budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących  NR 8, im. Stanisława Staszica w Łodzi przy ul. Czernika 1/3. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów kontraktowych służących realizacji robót. 
Wymagania ogólne określone w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę do określenia 
szczegółowych specyfikacji technicznych dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zakres robót obejmuje : 
 - wymianę parkietu sali gimnastycznej na posadzkę sportową syntetyczną 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b/ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c/obiekt małej architektury. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy –protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji zadania,  książka obmiarów,  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonych w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 
przekaże dziennik budowy. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wytycznymi przekazanym Wykonawcy. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią dokumenty kontraktowe, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wielkości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 



4 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie 
przyległym. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 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 jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 
publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, przewody np. Oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie niezbędne zezwolenia, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na budowie. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie zwróceniem kosztów. 
 
2.3 Przechowywanie i składanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do  robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami 
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami 
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane 
ruchem jego pojazdów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki w wytyczeniu i wyznaczeniu 
wysokości, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 
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dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej oraz normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- opis działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania robót; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów np. 
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń np.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie osiągniecie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań celem zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakości 
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wykonania robót. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a. i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy. 
1/ Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
2/ Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
3/ Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
4/ Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiór częściowy, 
c/ odbiór końcowy, 
d/ odbiór ostateczny. 
 
7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
uwzględniając dokumentacje projektową i uprzednie ustalenia. 
 
7.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
7.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy 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 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. 
 
 
 
7.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zależności od rodzaju 
obiektu budowlanego następujące dokumenty: 
1/ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne). 
3/ Recepty i ustalenia technologiczne. 
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4/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
specyfikacją techniczną i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
5/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości. 
6/ Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
7.4 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
obowiązujących przy dokonywaniu odbioru końcowego. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8. 1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 

1623 z poźn. Zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2010 nr 113 poz. 759 z poźn. Zm.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2009 nr 178 poz. 1380 z poźn. Zm.). 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2012 poz. 647 z poźn. Zm.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122 poz. 1321 

z poźn. Zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 

2008 nr 25 poz. 150 z poźn. Zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 

881 z poźn. Zm.). 
 
8.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 
690 z poźn. Zm.) 

 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) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 nr 169 
poz. 1650 z poźn. Zm.). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072 z poźn. Zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z poźn. Zm.) 

 
8. 3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania i odbioru posadzek parkietowych przy realizacji zadania polegającego na remoncie 
sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  NR 8, im. Stanisława 
Staszica w Łodzi przy ul. Czernika 1/3. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie posadzek 
sportowych z tworzyw sztucznych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoża i wymagań dotyczących robót 
posadzkarskich oraz ich odbiorów. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej A „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora nadzoru.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zawarto w 
specyfikacji technicznej A „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia i daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
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Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV: 
-Górna warstwa wykładziny wykonana z czystego winylu, kalandrowanego (sprasowny pod 
wysokim ciśnieniem i temperaturą, pokryta lakierem poliuretanowym utwardzanym 
promieniami UV 
-Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej 
-Wykładzina musi posiadać wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego 
-Grubość całkowita wykładziny –  min. 6mm  
-Grubość warstwy użytkowej – min. 1,5mm 
-Amortyzacja zgodnie z normą EN 14904 min. Poziom P1 
-Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 
antybakteryjne  
-Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 
podstawowych środków chemicznych i przeciw trwałym zabrudzeniem. 
Kolorystykę zastosowanej wykładziny należy uzgodnić z Użytkownikiem  
-Dyrekcją XLVII LO w Łodzi. 
 
Listwy przypodłogowe - listwy  dębowe lub jesionowe 
Gwoździe - do deszczułek - 2,2 mm średnicy , 50 mm długości; do listew - 1,6 mm średnicy , 
30 mm długości 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
Wymagania techniczne, które musi spełniać wykładzina  PCV na balkonie sali: 
- Wykładzina musi spełnić klasę użytkową minimum 33/34 (poziom użytkowania dla 
pomieszczeń obiektowych - ciężki i bardzo ciężki) 
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 
antybakteryjne  
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 
podstawowych środków chemicznych i przeciw trwałym zabrudzeniem. 
- Kolorystykę zastosowanej wykładziny należy uzgodnić z Użytkownikiem  
-Dyrekcją XLVII LO w Łodzi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania prac kładzenia parkietu 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
-zgrzewarki do wykładzin PCV 
-walce ręczne dociskowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w specyfikacji technicznej A 
„Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport materiałów 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej A 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
 
-Sala gimnastyczna: 
Zniszczone i luźne deszczułki parkietu należy usunąć i zutylizować. Usunięte deszczułki 
należy uzupełnić nowymi.  Deszczułki układamy pasami "w jodełkę" tj. pod kątem 45 ° w 
stosunku do osi pomieszczenia. Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi 
elementami budynku (ścianami, słupami) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 
co najmniej 15 mm. Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. 
Deszczułki powinny być przybijane na kryty gwóźdź, dwoma gwoździami. Dopuszczalne 
nierówności posadzki badane przy użyciu łaty dwumetrowej nie powinny być większe niż 2 
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niż 2mm/m oraz 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Następnie całą posadzkę należy przeszpachlować masą szpachlową do parkietów i 
przeszlifować. 
Parkiet należy przeszlifować do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni a następnie 
dokładnie odkurzyć.  
 
-Balkon Sali gimnastycznej: 
- należy usunąć i zutylizować stare wykładziny podłogowe 
-ubytki w istniejącej posadzce jastrychowej należy naprawić poprzez zaszpachlowanie masami 
naprawczymi do posadzek cementowych. 
-zagruntowanie naprawionego jastrychu gruntem do posadzek cementowych 
-wykonanie wylewki z masy samopoziomującej grub. średnio 5-7mm   
 
5.3 Układanie posadzki  
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Na sali gimnastycznej: 
Posadzkę  sportową elastyczną należy wykonać z rolowanej wielowarstwowej wykładziny 
sportowej PCV o minimalnej  gr. 6mm montowaną bezpośrednio do uprzednio 
przygotowanego podłoża. 
Wykładzina należy układać z rolek i klejona będzie całą powierzchnią do podłoża. Styki 
poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni 
- zgodnie z technologią układania wykładzin PCV. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być 
niższa niż 15°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem 
prac oraz w trakcie ich wykonywania. 
Wszystkie otwory okienne i drzwiowe muszą być szczelnie zamknięte. System ogrzewania 
musi być sprawny i sprawdzony. W trakcie montażu i po jego zakończeniu temperatura 
pomieszczeń musi być powyżej 15oC a wilgotność powietrza w granicach 40-65%.  
 
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 
 
Listwy podłogowe przyścienne należy przybijać w odstępach nie większych niż 60 cm za 
pomocą gwoździ, których główki powinny być zrównane z powierzchnią listwy. Listwy 
powinny być łączone na długości przez ścięcie końców pod katem 45°. 
 
Po przyklejeniu wykładziny należy wymalować linie dla następujących boisk: 
-boisko główne do piłki ręcznej – 1 szt. 
-boisko centralne do piłki siatkowej – 1szt. 
-boiska boczne małe do piłki siatkowej – 3szt. 
Malowanie linii należy wykonać farbami zgodnymi z wytycznymi producenta wykładziny 
sportowej.  
Kolorystyka i szerokość linii zgodna z obowiązującymi regulaminami odpowiednich 
krajowych związków sportowych.   
 
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 
- Atest higieniczny 
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 14904 jednocześnie wskazujący, że 
wykładzina charakteryzuję się amortyzacją na poziomie min. P1 
- Certyfikat przynajmniej dwóch międzynarodowych federacji sportowych. 
 
Balkon sali gimnastycznej: 
 
Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 
Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się 
wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach 
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian Z 
otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 
godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane 
wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. Wykładziny przykleja się całą 
powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny. Klej 
przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się 
przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy 
odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na 
odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. 
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Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć 
arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej 
posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 
Kolorystykę zastosowanej wykładziny należy uzgodnić z Użytkownikiem -Dyrekcją VXVII 
LO w Łodzi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji A „Warunki ogólne”. 
 
6.2 Szczegółowe wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora Nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
przygotowania podłoża 
- w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) - po zakończeniu montażu 
parkietu 
Kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
z wymaganiami specyfikacji 
Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
posadzki są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Odbiór prac  
Podstawę do odbioru wykonania robót posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. 
Odbiór materiału powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę . 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w wewnętrznym dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta„ stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacja techniczną oraz właściwymi normami. Materiały , których jakość 
nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości , powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po wykonaniu reperacji podłoża polegającej na uzupełnieniu ubytków, likwidacji 
ewentualnych pęknięć i wyrównanie wylewki do poziomu, 
Odbiór powinien obejmować : 
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- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia każdej warstwy, 
- sprawdzenie równości każdej warstwy przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łata i 
podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i 
poziomicy, 
odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych - badanie 
należy wykonać przez oględziny , 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych poprzez : 
- temperaturę powietrza, którą badamy przy pomocy termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10cm od powierzchni podkładu , 
- wilgotność względną powietrza, którą badamy za pomocą higrometru lub higrografu 
umieszczonego 10cm od powierzchni podkładu , 
-wyniki badań powinny być wpisane do wewnętrznego dziennika budowy. 
8.3 Odbiór końcowy robót posadzkarskich. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem budowlanym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku. 
Sprawdzeniu jakości użytych materiałów . 
Sprawdzenia dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw podkładu należy przeprowadzić na podstawie 
protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku. 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10107:1998   Tynki i zaprawy budowlane  
PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-75/C-04630       Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów (zapraw tynkarskich, szpachlówek, 
farb itp.) 
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Rys Nr 1 – Rzut sali gimnastycznej 



21 
 

 

 

 

Rys NR 2 – Wymiary i linie boiska do piłki ręcznej – szt. 1 
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Rys NR 3 – Wymiary i linie boiska do piłki siatkowej – szt. 4 

 


