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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. INFORMACJE WST ĘPNE. 

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą : 

ZADANIE NR 5 – CYKLINOWANIE I PRZEŁO ŻENIE PARKIETU W SALI 
GIMNASTYCZNEJ 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót 
przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

• umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

• projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez 
AGPROJEKT S.C. BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I USŁUG 
GEODEZYJNYCH 44-200 RYBNIK, UL.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

• ogólną charakterystykę obiektu 
• inwentaryzację budowlaną obiektu 
• przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w 

kolejności technologicznej ich realizacji 
• katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2012.462) 

• Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 
16.12.2002 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych  /Dz.U.Nr.19 poz.177 z 
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 
1537/. 

 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 
jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę:  
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„ZADANIE NR 5 – CYKLINOWANIE I PRZEŁO ŻENIE PARKIETU W SALI 
GIMNASTYCZNEJ ”. 

 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
a) roboty rozbiórkowe: 
- skucie  tynków. 
b). Roboty budowlane obejmujące: 
- wymiana bocznych drzwi , 
- wykonanie podłogi z płytek cermaicznych, 
- malowanie ścian i sufitów, 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu 
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy 
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - 
należy do obowiązków Wykonawcy . 
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

2.4. Informacje o terenie budowy. 
2.4.1. Lokalizacja. 

Remontowany obiekt usytuowany jest przy ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny 

2.4.2. Dane ogólne: 
Budynek użyteczności publicznej, szkolny. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
• elektryczną i  teletechniczną, 
• wodno – kanalizacyjną, 
• centralnego ogrzewania, 
• wentylacji grawitacyjnej. 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, 
• projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty 
winny uzyskać akceptację Inwestora. 

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia) 

        B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE (CPV 45200000-9) 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowo-budowlanych termomodernizacji budynku SP1 w Łaziskach Górnych. 

1.2. Podstawa opracowania 
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 
- obowiązujących PN,  
- przepisach prawa budowlanego, 
- atestach, 
- świadectwach dopuszczenia, 
- aprobatach technicznych, 
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- literaturze technicznej. 

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które 
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

• dokumentację projektową, 
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych 
punktów i poziomów odniesienia. 
2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 
realizacji robót. 
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje 
się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności: 

1. Specyfikacja Techniczna 
2. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant –
Wykonawca robót 
3. Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za 
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji 
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą 
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zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość 
elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 
zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 
miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. 
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru 
7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w 
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 
w tym: 
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym 
jako rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników 
wykonawcy. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać 
roboty do czasu dalszych decyzji. 
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
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2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka 
deklarację na swoją odpowiedzialność. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady 
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i 
paliw. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy 
przerwać. 
Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co najmniej trzy tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i 
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i 
urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
wyborze materiału.  
 
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. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w 
dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia 
możliwości zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 
gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT. 
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 
1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej. 
2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 
przewożonego ładunku. 
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także 
w jego granicach. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, 
dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów 
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, 
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 
dziennika budowy, 
księgi obmiarów, 
dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbioru robót. 
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane 
przez Wykonawcę i Inwestora. 

5.1.1. Dziennik budowy 
jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy 
instytucji, którą reprezentuje.  
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru 
jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru 
prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem. 
 Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

• opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów 

technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
• opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 
• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby 

mogła być zapewniona rytmiczność robót, 
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, 

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny. 
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Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi 
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. 
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 
Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu 
inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 
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budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty : 

• dokumentację projektową i ST, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy, księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 
• dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
• opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
• dokumentację powykonawczą, 
• operat kalkulacyjny. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz 
oględziny podczas dokonywania odbioru. 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary 
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez 
komisję odbioru. 
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, 
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 
80, poz. 718))  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 
163) z pózn. zmianami)  
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 
627) wraz z przepisami wykonawczymi  
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z 
przepisami wykonawczymi  
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041).  
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT  

B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE CYKLINOWANIA PARKIET ( CPV45432114- 6) 

1. WSTĘP 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczace cyklinowania parkietu  w sali gimnastycznej. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawa materiałów wykonawstwem 
i wykończeniem robót cyklinowania parkietu w sali gimnastycznej. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót : 
- cyklinowanie parkietu, 
- malowanie linii wydzielajacych boiskowych uzgodnionych z nauczycielami wf, 
- 3x lakierowanie, 
 
1.4 Wymagania dotyczace wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania 
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z umowa. 
2.0 MATERIAŁY 
 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w 
obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 
materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.  
2.3 Zalecany lakier podkładowy typu np. Kapon 
Lakier nawierzchniowy typu DOMALUX półmat. 
3.0 SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i 
musi odpowiadać przyjętej technologii.  
4.0 TRANSPORT 
Dostawa materiałów  odbywać się będzie samochodami 
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                                 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończon 
- wietrzenie pomieszczeń, 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje sie cyklinowanie parkietu nie 
powinna byc niższa niż  15o i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni 
przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, 
lakieru. 
Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem 
 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji 
podłogi i posadzce parkietowej 
Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem. Posadzka parkietowa powinna 
być ułożona szczelnie. 
Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma. 
- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę . 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej 
nie powinno być większe ni_ 2 mm/m na całej długości pomieszczenia. 
- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. 
dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe ni_ 2 mm 
oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
byc wieksze niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną 
powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według 
instrukcji producenta. 
6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 
-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych 
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miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 
7.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór nastapi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, 
jednolitość warstwy lakieru, prawidłowość mocowania listew podłogowych. 
8.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI AZANE 
8.1 Normy 
10.0. Normy 
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki parkietowe oraz 
boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki 
geometrycznej. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy 
klejowych 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wydawnictwo z 2006 roku. 
 

 


