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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem podłogi sportowej w związku z rozbudową hali sportowej
Szkoły Policji o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

Opis
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45400000-1
45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian.
45432000-4

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie
ścian.

45432110-8 Kładzenie podłóg
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości
użytkowe,
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej,
adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki,
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga,
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują podłogi sportowe
typu kombi na ruszcie drewnianym do wykonania, których użyte zostały wyroby odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Podłoga sportowa
• Wykładzina sportowa powierzchniowo-elastyczna na stelażu drewnianym o gr. 54,5 mm
Nawierzchnie Kombi-elastyczne
- wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa kombi-elastyczne o bardzo wysokim poziomie komfortu i
bezpieczeństwa, przeznaczona do wyczynu i treningu. Ma bardzo dużą wytrzymałość na obciążenia
mechaniczne. Posiada znak CE na zgodność z normą PN 14904 kategoria C4 oraz certyfikaty
FIVB, FIBA, IHF, jest produkowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001.
•

Wykładzina sportowa do siłowni punktowo-elastyczna o gr. 10,0 mm

Parametry oraz własności poszczególnych warstw scisle wg kart katalogowych Producenta
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Roboty montażowe podłogowych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Transport materiałów
Transport odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.3. Pakowanie i magazynowanie
Elementy podłóg powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
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−
−
−
−
−

wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania oólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać
sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
− powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków,
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
− pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót
podłogowych.
W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób
uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
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. Zakończone muszą
być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), które
mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montażu konstrukcji drewnianej. Również wszystkie prace
budowlane i instalacyjne w obrębie sali sportowej powinny być zakończone.
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. Lub spełniać warunki zawarte w instrukcji montażu podłóg producenta.
5.3. Nawierzchnia posadzki
Konstrukcja posadzki powinna być wykonana w rozwiązaniu systemowym obejmującym
całkowite wykonanie posadzki włącznie z wytyczeniem boisk i zamontowaniem mocowań do
słupków siatki zgodnie z zaleceniem inwestora
5.4. Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni sportowej
Wykonawca podłogi musi dostarczyć użytkownikowi dokładny opis warunków gwarancji,
użytkowania i pielęgnacji wykonanej nawierzchni.
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5.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.6. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg podniesionych powinna być
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek sportowych jest metr kwadratowy [m2].
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót podłogowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty
kontrolnej, prześwity należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto należy sprawdzić
prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w
miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać w odległości
10 cm od powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności powinny być
wpisane do dziennika budowy.
7.2. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych)
na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokółów odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej,
− sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty
kontrolnej długości 2 m.
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− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie
posadzki,
− sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania
posadzki,
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia
sportowego przez oględziny,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, i spawów wykładzin
sportowych, badania prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty za określony zakres robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podłogi sportowej obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
− wykonanie podłogi sportowej na ruszcie drewnianym wraz z ułożeniem wykładziny sportowej,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 15482:2002
BN-84/6755-08
PN-93/B-02862
Norma ISO

Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem
Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny
mineralnej. Filce i płyty
Odporność ogniowa
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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