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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót związanych wymiana parkietu na „małej” sali gimnastycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rypinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót remontowych związanych z wymianą parkietu w sali
gimnastycznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów , wykonawstwem i
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmują wymianę
zniszczonych fragmentów ślepej podłogi, ułożenie parkietu, listew przypodłogowych i
progów ukrytych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu.
Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo –
budowlanych.
1.3.1. Roboty rozbiórkowe.
Roboty rozbiórkowe w zakresie rozbiórki parkietu wraz z izolacją zostaną wykonane przez
Zamawiającego.
1.3.2. Roboty wykończeniowe
o ułożenie folii PE
o wykonanie warstwy wyrównującej z płyt OSB gr. 12 mm (pióro –wpust)
o ułożenie parkietu
o osadzenie elementów wentylacyjnych (kratki lub listwy),
o ułożenie listew przypodłogowych
o montaż progów
o cyklinowanie parkietu
o lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie (w tym gruntowanie lakierem podkładowym)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji B.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umowa, pozostałymi SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.
1.6. Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej B.00.
2.2. Deszczułki posadzkowe
Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) z własnym piórem –
PN-EN 13647:2004 kl. II (sortowanej) oznaczenie - ∆
o wymiar klepki min. 22x50x350 mm
o wilgotność 7-11%
o twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa
o nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 %

o ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm
o tolerancje wymiarowe:
grubość - ±0,2 mm
długość - ±0,5 mm
szerokość - ±0,2 mm
głębokość wpustu - +0,3/-0 mm
szerokość wpustu - +0/-0,3 mm
Listwy podłogowe przyścienne dębowe
2.3. Lakier do parkietu
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza
drewnianych parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie, dający
powłoki półmatowe, cechujące się doskonała odpornością na uszkodzenia mechaniczne
(ścieranie się powłok podczas ubytkowania), spełniający normę na antypoślizgowość wg.
DIN 10032/2 dopuszczony do stosowania w salach gimnastycznych i obiektach
sportowych.
2.4. Deski do ślepej podłogi (do ewentualnej wymiany uszkodzonych desek)
Deski iglaste nasycone kl. III gr. 32 mm.
2.5. Folia
Folia PE gr. 0,2 mm
2.6 Płyty OSB 3 gr. 12 mm na pióro wpust
3.0. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wymianą parkietu na
Sali gimnastycznej do uznania Wykonawcy jednak nie powodujący zapylenia i
uszkodzeń warstw malarskich ścian i sufitu.
Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu
gwarantującymi zachowanie odpowiednich parametrów jakościowych materiałów.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:
- roboty rozbiórkowe,
- wietrzenie pomieszczeń
-roboty malarskie i murarskie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z
deszczułek nie powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka
dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania

lakieru. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna wynosić 45-60%. Wszystkie materiały
należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24
godziny przed układaniem.
5.3. Wykonanie posadzki z materiałów drzewnych - posadzki deszczułkowe
Przed przystąpieniem do układania parkietu wymienić uszkodzone elementy podłogi
takie jak legary i deski ślepej podłogi oraz ułożyć folię PE.
Posadzki deszczułkowe układane metodą przybijania sztyftami lub zszywkami do
podkładu (deski+OSB)
Miedzy posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami,
słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm.
Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju
drewna deszczułek oraz sposobu układania. Posadzka deszczułkowa powinna być
trwale związana z podkładem.
Deszczułki powinny być łączone na wpust i własne pióro. Posadzka deszczułkowa
powinna być ułożona szczelnie, powinna być równa i pozioma. Listwy podłogowe
powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. Zapewnić
zwentylowanie przestrzeni po posadzką.
Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie, nie powinny być
widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym
odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienna powinna być polakierowana
lakierem podkładowym i 3 x nawierzchniowym według instrukcji producenta.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST (kod 45432114-6) „Wymagania
ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji technicznej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót wykładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
o sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania
ubytków, porowatości, czystości i zawilgocenia.
o sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę.
Wyniki powinny być porównane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inżyniera.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania podłogi z
dokumentacją techniczną i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz innych robót
„zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonywania podłogi z deszczułek i innych robót podlegających
odbiorowi, a w szczególności:
o zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót

o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
o prawidłowości przygotowania podłoży,
o jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego
opracowania i opisane w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiającego), użytkownika i Wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe
Prawidłowo wykonana podłoga z deszczułek powinna spełniać następujące
wymagania:
o cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę,
o powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma,
o dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż
0,4 mm,
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót
i jakości materiałów.
7.0. OBMIAR ROBÓR.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni posadzki. Ilość robót określa się na
podstawie pomiarów zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.0. ODBIORY ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST (kod 45432114-6) „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem parkietu elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z pkt 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz
materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru), użytkownika i Wykonawcy.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 7
ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy (robót).
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taka formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i
przedmiarem robót Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego
na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia
- szczegółowe specyfikacje techniczne
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów i wyrobów,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać
oceny wizualnej.
Roboty posadzkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, podłoga z deszczułek nie powinna
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
materiału zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego, użytkownika i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu okładziny w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 7.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie wady w wykonanym parkiecie.
9.0. PODSTAWY PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
Sprawy płatności reguluje umowa.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Związane normatywy:
- WTWO Robót budowlano – montażowych Tom 1,2 – Budownictwo ogólne:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacje Techniczne
10.2. Zalecane normy:
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i
okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobór.
PrPN-prEN 13696 Podłogi drewniane (łącznie z parkietem) -- Metoda badania
oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie
PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste
PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami

