SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni sportowej na Sali
gimnastycznej w budynku Zespo u Szkó Samochodowych
w Radomiu przy ul. M ynarskiej
INWESTOR: Miejski O rodek Sportu
i Rekreacji
ul. Narutowicza 9
26-600 Radom

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ZAMÓWIENIEM
wg WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE
CPV:

1. Roboty rozbiórkowe - 45110000-1
2. Pokrywanie pod óg - 45430000-0
3. Roboty malarskie – 45440000-3

opracowanie
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
- Budynek zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. M ynarskiej. Zakres
robót to remont i wymiana nawierzchni sportowej z wyk adziny pcv w sali
gimnastycznej wraz z robotami towarzysz cymi oraz malowanie Sali gimnastycznej.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek Sali gimnastycznej dost pna jest poprzez wjazd strony
ul. M ynarskiej . Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich niezb dnych sieci.
W trakcie prowadzenia robót szczególn uwag nale y zwróci na pracowników.
Podr czny magazyn mo e by ustawiony na terenie dzia ki.
W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac do likwidacji
placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by uzgodniony i
zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

2. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z :
- Remontem nawierzchni sportowej z wyk adziny pcv oraz malowanie Sali gimnastycznej
- inne roboty towarzysz ce
3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj
podstaw
opracowania
szczegó owych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót
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3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
asortymentów robót.
3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
dokumentacj projektow .

ich wykonania oraz za ich zgodno

z

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.
3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy.
3.4.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowi cz
umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b
zgodne z dokumentacj
projektow i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze
skali rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b
uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno
z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego
przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b
w pe ni zgodne z
dokumentacj projektow lub SST i wp yn o to na niezadowalaj
jako
elementu
budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa si przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen umown .
3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
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- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i
norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy;
- b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i
innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w
nast pstwie jego sposobu dzia ania.
3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany
przez
odpowiednie przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do
ycia.
Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu
wi kszym
od dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.
3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba ,
aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,
socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz do zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie
koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej
zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i
urz dzenia
ywane do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e
materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania SST w czasie
post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i
jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.
3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót
powinien
by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów
i
ilo ci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien
by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu b
gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b
cy w asno ci wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu. Jakikolwiek
sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
3.7. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie
przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
spe nia wymagania
dotycz cych
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci
na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
3.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako
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zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z
dokumentacj
projektow , wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami
Inspektora
Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc , je li wymaga
dzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione b
przez Wykonawc na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i
elementów
robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy,
dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor
Nadzoru uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce
przy
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki
bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b
wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro
zatrzymania robót.
Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
3.9. Kontrola jako ci robót
3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby
osi gn za on jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol robót i jako ci materia ów.
Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie
stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa
legalizacj i odpowiadaj wymogom
norm
okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi
wykonawca.
3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b
pobierane
losowo.
Inspektor Nadzoru b dzie mia mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania
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tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y
nie
zostan przez wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty bada pokrywa
Wykonawca.
3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
3.9.4. Wyrób budowlany musi by oznakowany:
CE / system europejski, albo
Znakiem budowlanym / system krajowy/.
Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia
tylko te materia y, które posiadaj w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.
Dokumenty budowy to:
- protokó przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów
budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru
i
przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
3.11. Odbiór robót
3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu
3.11.2. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót - roboty
zanikaj ce. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
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Zasady odbioru ostatecznego robót
:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu
do ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do ostatecznego odbioru b dzie
stwierdzona
przez Wykonawc z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich
oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót dokumentacj projektow i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest
protokó
ostatecznego odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa
nast puj ce
dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ”.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BRAN A BUDOWLANA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno

z dokumentacj

oraz za jako

projektow

zastosowanych

wymaganiami specyfikacji

technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty nale y wykona zgodnie ze specyfikacja techniczn przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o
obowi zuj ce przepisy i normy wykonania i odbioru robót:
-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz
ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I. Budownictwo ogólne, cz

-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz

-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz

I.

V - Instalacje Elektryczne.
II - Instalacje Sanitarne i

Przemys owe.
-

Polskimi normami, normami bran owymi oraz innymi przepisami, dotycz cymi prowadzonych robót.

-

Instrukcjami monta u.

-

Instrukcjami producentów materia ów i urz dze .

Wykonawca powinien mie odpowiednie bran owe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiej tno

czytania

dokumentacji technicznej, posiada odpowiedni zestaw elektronarz dzi i narz dzi specjalistycznych, przyrz dy
pomiarowe itp.
Wszelkie zmiany i odst pstwa nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a
tak e trwa

ci eksploatacyjnej.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan (je li
wymaga tego b dzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b

oparte na

wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z
przesz

ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b

wykonywane przez Wykonawc nie pó niej ni w

czasie przez niego wyznaczonym, pod gro ba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami okre lonymi w za

eniach roboty powinny by wykonane zgodnie z warunkami

wynikaj cymi z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowi zek zapozna si

z instrukcjami monta u materia ów i urz dze opracowanymi przez

producentów i zgodnie z nimi przeprowadzi ich monta i instalacj .
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1. Roboty rozbiórkowe CPV [45110000-1]
-

2.

demonta drabinek gimnastycznych na czas wymiany pod ogi i ponowny ich monta
rozbiórka istniej cej wyk adziny sportowej z nale yt staranno ci
oczyszczenie p yt OSB
demonta i ponowny monta wyposa enia sportowego

Wykonanie pod ogi sportowej – CPV [45430000-0]

- po pracach rozbiórkowych i przygotowawczych- wykona izolacj z foli budowlanej
- na oczyszczone p yty OSB nale y równie zamontowa p yt wiórow OSB gr. 10mm. P yty
przymocowane s do istniej cych p yt OSBi za pomoc wkr tów. Now warstw p yt uk ada si na
przemian w stosunku do warstwy dolnej w tzw. cegie co eliminuje ewentualne klawiszowanie oraz
odznaczanie si
cze p yt na wyk adzinie sportowej. Dodatkowo wszystkie styki p yt oraz miejsca
zag bienia wkr tów s uzupe nione plastyczn mas szpachlow która eliminuje wszelkie nierówno ci.
- zamontowa nowe tuleje dla sprz tu sportowego
- Wierzchni warstw stanowi b dzie nawierzchnia z wyk adziny sportowej- wielowarstwowej
wyk adziny pvc (z polichlorku winylu) gr.6,5mm.-grubo c warstwy u ytkowej minimum 0,7mm.
Zabezpieczona poliuretanem . Przyklejana do p yty wiórowej klejem dla danego producenta wyk adziny.

Dane techniczne wyk adziny:
Grubo -6,5mm; Ci ar -44,710kg/m2; cieralno (ubytek grubo ci) - 0,098mm; Odbicie pi ki
99%; wspó czynnik tarcia 88 (EN13036-4); amortyzacja uderze 27 (EN 14808); pionowe odbicie
pi ki 99% (EN 12235); Odporno na nacisk –brak uszkodze i obci enie toczne 0,5mm –brak
uszkodze (EN 1569 i EN 1517); Odporno na wgniecenia – 021mm (EN 1516); Ognioodporno
(EN 13501-1)
- ca
wyko czy listwami drewnianymi przy ciennymi z wyprofilowanymi otworami, dla mo liwo ci
wentylacji grawitacyjnej podpod ogowej.
- wymieni progi na pó okr e aluminiowe w istniej cych drzwiach pomi dzy sal gimnastyczn a
korytarzami i pomieszczeniami przyleg ymi do niej.
- kolorystyka wyk adziny sportowej zamieszczona jest w niniejszym opracowaniu.
- wykona malowanie linii boisk - szczegó y wcze niej uzgodni z U ytkownikiem .
Wymagania w zakresie wykonania pod óg i posadzek okre laj : Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano-monta owych tom I cz
4.

3.Roboty malarskie farbami wodnymi
i wodorozcie czalnymi - CPV [45440000-3]
Barwa pow ok powinna by zgodna z wzorcem uzgodnionym mi dzy Wykonawc a Inwestorem

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie robót malarskich..
- malowanie cian i sufitów farb emulsyjn , oraz cian farb ftalow (olejn ) pó matow
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z dwukrotnym szpachlowaniem do wysoko ci 3,30m.
Malowanie elementów stalowych farba poliwinylowa podk adow oraz 2 x nawierzchniow .
Materia y
. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa mo na ka
wod zdatn do picia. Niedozwolone jest u ycie
wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i
mu .
. Spoiwa bezwodne
Pokost lniany powinien by ciecz oleist o zabarwieniu od
tego do ciemnobr zowego i
odpowiadaj
wymaganiom normy pa stwowej.
Pokost syntetyczny powinien by u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno tej do brunatnej,
cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikuj cym, o w ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schni cia. Powinien on odpowiada wymaganiom normy pa stwowej lub
wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod - do farb wapiennych,
terpentyn i benzyn - do farb i emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiada normom
pa stwowym lub mie cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez
producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
. Farby budowlane gotowe
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych lub
wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno - 6-8 m2/dm3
czas schni cia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
2
3
wydajno - 6-10 m /dm
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka
sto kowe wg PN-EN- ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
.
rodki gruntuj ce
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa
rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno
by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by ni sza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa .
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zako czeniu malowania mo na dopu ci do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3
dni nie mo e spa poni ej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona po:
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ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze
sanitarnych), ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,ca kowitym u eniu posadzek,
usuni ciu usterek na stropach i tynkach.
. Przygotowanie pod y
Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez
wype nienie ubytków zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny by oczyszczone z
kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy
poszerzy i ponownie wype ni zapraw cementowo-wapienn . .
. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjn tego samego
rodzaju z jakiej maby wykonana pow oka lecz rozcie czon wod w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa pokostem.
. Wykonywania pow ok malarskich
Pow oki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i
dezynfekuj cych.Pow oki powinny dawa aksamitno-matowy wygl d powierzchni.
Barwa pow ok powinna by jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.
Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie barw jednolit zgodn ze
wzorcem, bez smug,zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie jednolity po ysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa farby w ró nych
odcieniach.
Roboty powinny odpowiada normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi.

4. Roboty w zakresie usuwania gruzu
Gruz oraz inne materia y uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie na
wysypisko mieci i poniesie op aty wynik e z dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl.
10km) oraz koszty zwi zane z ewentualn utylizacj materia ów z rozbiórki.

opracowa
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