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Przedmiot SST

(ssT) sąwymagania dotycące wykonania i odbioru
Przedmiotem niniejszej specyfikacji teehnicznej
podłógi sportowej w Szkole w miejscońości Gozd - ręmont
robot związanych
"
podłogi sali gimnastycznej i wymiana sprzętu sportowego'
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!.Ż. Z;aW es stosowania SST

jako dokumentprzetargowy i kontraktow przy
ogólna spec1fikacja techniczna (SST) stanowi
zlecaniu i realizacji robot

Zakres robót objęĘch SST
zasad prowadzenia robÓt rwtązanych z
Usbalenia zawartę w niniejszej specyfikacji {ory".ą
) płnąr, i wykonńe nowej podłogi o nawierzchni
dęmontażęm posadzki podłogi o **.1"'"ń
sportowej po uprzednim ułozeniu pĄrt oSB
1.3.

Zakłęs rouot oo wykonania obejmuj

e:

podłogi z parkietu , Y:b'de podstaw do vrządzeń sportowych
rozebranie nawierzchni
-posadzce;
******v.r, * poruCIce imontaz nowych tulej w nowej
płyt oSB;
wykonanie na ślepejpodłodze 1 warstwy z
montaź drabinek sportowych po uprzednim
posadzJ<owycĘ
demontaż t (ń;k"ń"zęniu robót
pomalowaniu z częściowąwymianą na nowę'
t
wvkonanre
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ze sp_awaniem poŁączefi'

,,,y''-{""ą kolorysĘĘ vfiaz

wzmocniona
;*ń'; skorki-pomaianc4, .#''Ą ?a'fllm'
" -lisorpcja
z pianki PCV gr' min'4'9 mm'
spodnia ń'ęą'''"
'<38yo
siatką z włokna szklanego, *'t*u
pdpomośó na ścieranie min'
ude'łen
odkształceni._ piooo*" .i,s*
299,odpornośó napoślizgmin'105 (wg'EN 14808) l
11 ._'''__:
przyściennych z podłużn1łniotworamr;

Wierzchnia warsbva z winylu

nowych liitew drewnianych
'umonto*aoie
boiskowych farbą poliuretanową'
linii
malowanię
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dęmontażstarychimontażnowychkoszy,wądzeidosiatkówki;
rnateriał pomocniczy dla wykonawcy do
po.a*'u*, atory
Zakres robot '"ilryi"Jri"J**i.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie'
ceny oferty.
obliczenia
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MATERIAŁY

2.1.Nawierzchnia podłogi
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syrrtetycznej wietowarstwowej
Nawierzchnia sporto wa z zaŚosowaniem wykładziny
o pódobnych parametrach technicznycĘ
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Z99,odporność na poślizg min'105 (wg'EN 14808)
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i certyfiko!\anęgo systemu podłogi
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WYKONAD{IE ROBOT

5.1. ogólne zasady

oyto"uniu robót
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wadzaów sposob szczególnieostrożny

ze względu na
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5.1.2.Wymagane warunki

budowy
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5.2.Nawierzchnia

zainstalowana na płytach
jest synteĘcna podłoga sportowa
opracowania
Przedmiotem
isftriej ącej śiepejpodłodze'

Technologia

r

oSB i

\

na rynku.
--_^+^#óń wg zastosowanę1przyJ iętej
Tecbnologia zgodna z systemem

Linie boisk i wYmiarY boisk

których przezJaczona

linii wszystkich dyscyplin, do
;"":ryć włkiem warstwę lakięru'

przebieg
Zannczyć;;i.ł;d-. odmie1zony

jest podłoga,
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nawierzchni spońowej
i codzienna pielęgnacj a
użytkowania
gwarancJL
S.3.Warunki
dokładny opis warunkow
Wykorrarvca p"Śł"gi *::'^'
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wykonane; nar
uĄ'tkowania i pielęgnacji
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KoNTRoLA JAKoŚCI RoBÓT
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odbioru
6.3. Badania w czasie

robót
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OBMIAR ROBOT

ogólne zasldy obmiaru robót
Jednostkąobmiarowąjestm2(metrkrvadratowy)wykonanychiodebranychpodłog.

oDBIÓR RoBoT
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powierzchni (barwa, wzór' pow'ierzchnia
;i'il'l''''i podłogami lub z innymi

elementami bud1mku'
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PoDsTAwA PŁATNoŚfl

podstawy płatności
9.1. ogólne ustalenia dotyczące

ogolneustalęniadoĘcrącepodstawypłatrości*jednorazowopodokonaniuodbiorukońcowego.
9.Ż. Cenajednostki obmiarowej
odebranych podłóg'
1 m2 wykonanych i
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