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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem  zamówienia  jest  wymiana  podłóg  drewnianych  w  sali  gimnastycznej  oraz  
w salce sportowej nr 30 w budynku Gimnazjum nr 2  w Piotrkowie Trybunalskim 

 

2. LOKALIZACJA 

Budynek Gimnazjum nr 2 zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim / kod pocztowy 97‐300/ przy 
ulicy Władysława Broniewskiego 5 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

3.1. W  sali gimnastycznej  stan  techniczny podłogi drewnianej – klepka parkietowa    jest 
zły.  Posadzka    została  wykonana  w  systemie  na  legarach.  Klepka  parkietowa  jest 
nierówna, wytarta i spękana. Zużycie techniczne szacuje się na 90%. 

3.2. W  salce  sportowej nr  30  / w piwnicy/  stan  techniczny podłogi  drewnianej  – deski 
sosnowe na  legarach  jest również zły. Deski nierówne, spękane  i rozeschnięte. Stan 
techniczny zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Zużycie techniczne podłogi szacuje 
się na 95%. 
 

4. OGÓLNY OPIS ROBÓT 
 

4.1. Roboty rozbiórkowe i montażowe w sali gimnastycznej; 
 

4.1.1. Demontaż  starego parkietu oraz  izolacji  z papy  izolacyjnej/  składowanie  i utylizacja 
po stronie wykonawcy/; 

4.1.2. Demontaż  legarów  podpodłogowych/  składowanie  i  utylizacja  po  stronie 
wykonawcy/; 

4.1.3. Demontaż drabinek gimnastycznych ze ścian o długości 18mb;  
4.1.4. Impregnacja  istniejącej  posadzki  preparatem  grzybobójczym  i  bakteriobójczym  – 

dwukrotnie; 
4.1.5. Wykonanie warstwy wyrównującej posadzki cementowej z betonu C16/20 o grubości 

4 cm; 
4.1.6. Ułożenie  folii  budowlanej  grubości  0,5  mm  stabilizującej  wilgoć  

/ folię układać na zakładkę min. 150 mm i zgrzewać/; 
4.1.7. Montaż listew dolnych / 50 x 16 mm/ rusztu w rozstawie co 500 mm na podkładkach 

elastycznych / wymiar 50 x 50 x 18 mm/; 
4.1.8. Montaż listew górnych   / 50 x 16 mm/ rusztu w rozstawie co 312,5 mm; 
4.1.9. Montaż płyty OSB 3 o grubości 10mm na górnych listwach rusztu; 
4.1.10. Montaż posadzki sportowej wraz  z wentylowanymi  listwami cokołowymi ;  panel 

trójwarstwowy grubości 15 mm.  Deska panelowa musi posiadać koniecznie złącze 
klikowe, które umożliwi jej wielokrotny demontaż  
i ponowny montaż.       
UWAGA: panel układać „ wzdłuż”sali; panel startowy przy drabinkach/ ściana na 
przeciw okien/  ; listwy dylatacyjne zamontować wzdłuż kanału ciepłowniczego; 

4.1.11. Montaż drabinek sportowych zdemontowanych przed układaniem posadzki; 
4.1.12. Malowanie linii boisk do siatkówki i koszykówki.                                    

 
4.2. Roboty rozbiórkowe i montażowe w salce sportowej nr 30 ; 
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4.2.1. Demontaż  starej  podłogi  z  desek  sosnowych/  składowanie  
i utylizacja po stronie wykonawcy/; 

4.2.2. Demontaż  legarów  podpodłogowych/  składowanie  i  utylizacja  po  stronie 
wykonawcy/; 

4.2.3. Demontaż  boazerii  wraz  z  listwami  ‐  na  3  ścianach  –  /bez  ściany  z  oknami; 
składowanie i utylizacja po stronie wykonawcy /; 

4.2.4. Wykonanie przecierek tynków po demontażu boazerii;     
4.2.5. Ułożenie  folii  budowlanej  grubości  0,5  mm  stabilizującej  wilgoć 

 / folię układać na zakładkę min. 150 mm i zgrzewać/; 
4.2.6. Ułożenie maty poliuretanowej grubości 4 mm, komórkowo otwartej; 
4.2.7. Ułożenie  posadzki  sportowej  z  deski  trójwarstwowej  grubości  15  mm.  Deska 

panelowa musi  posiadać  koniecznie  złącze  klikowe,  które  umożliwi  jej wielokrotny 
demontaż i ponowny montaż; 

4.2.8. Montaż wentylowanych listew cokołowych /przypodłogowych/; 
4.2.9. Malowanie emulsyjne / dwukrotne z gruntowaniem/ 3 ścian oraz sufitu.       

 
5. ZAKRES ROBÓT 

 
Ilościowy  zakres  robót  określa  przedmiar  robót  ,  który  jest  częścią  niniejszej 
uproszczonej dokumentacji technicznej.  
 

6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

6.1. Organizacja robót budowlanych 
 

6.1.1. Podczas  realizacji  robót  wymagana  jest  współpraca  Wykonawcy  z  Inspektorem 
nadzoru, którego powoła Zamawiający ; 

6.1.2. Zamawiający  przekazując  Wykonawcy  plac  budowy  zapewni  Wykonawcy  wodę  i 
energię elektryczną na zasadach ustalonych w podpisanej przez strony umowie; 

6.1.3. Zamawiający zapewni Wykonawcy zaplecze socjalne; 
6.1.4. Wywóz  materiałów  z  rozbiórki  oraz  ewentualna  ich  utylizacja  –  po  stronie 

Wykonawcy, zgodnie z przedmiarem robót.  
 

6.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

6.2.1. Na  czas  realizacji  przedmiotu  umowy  pomieszczenia  zostaną  wyłączone  
z użytkowania; 

6.2.2.  Za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót odpowiada Wykonawca, który powinien 
posiadać polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności. 
 
 

6.3. Ochrona środowiska 
Wymagane  jest  aby  Wykonawca  zastosował  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i 
stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  technicznymi  i 
certyfikatami. 
 

6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas wykonywania wszystkich  robót wchodzących w zakres niniejszego projektu 
należy bezwzględnie przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
7. DANE TECHNICZNE  
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7.1.Podstawa wyceny robót 

Roboty  wycenić  należy  wg  cen  obowiązujących  na  rynku,  posiłkując  się  katalogami  KNR, 
KNNR, KSNR  itp. oraz wg kalkulacji własnych. Pomocnym do wyceny robót jest załączony do 
SIWZ przedmiar robót. 

7.2.Wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane przez    Zamawiającego 

Podłoga  sportowa  z  paneli  trójwarstwowych  na  ruszcie  drewnianym w  Sali  gimnastycznej 
oraz podłoga sportowa z paneli trójwarstwowych na macie poliuretanowej grubości 4 mm w 
salce  sportowej  nr  30  muszą  spełniać  parametry  techniczne  opisane  w  specyfikacji 
technicznej wykonani i odbioru robót 

 

7.3.Wymagane   dokumenty potwierdzające parametry  techniczno‐ użytkowe  oferowanej 
posadzki sportowej ‐na etapie składania ofert 

7.3.1. Certyfikat PZKosz dla systemu legarowanego; 

7.3.2. Grubość deski  sportowej trójwarstwowej minimum 15 mm, łączenie paneli za pomocą 
zamka klikowego wzdłuż paneli oraz na pióro i wpust od czoła; 

7.3.3. Deklaracja zgodności  CE z normą EN‐PN 13489 – podłogi drewniane; 

7.3.4.  Pełna  zgodność  nawierzchni  sportowej  ze wszystkimi  parametrami  obowiązującej w 
Polsce normy EN‐PN 14904, która  dotyczy systemów nawierzchni sportowych instalowanych 
w  obiektach  zamkniętych,  potwierdzona  kompletem  badań  –  deklaracja  zgodności  CE  z 
normą oraz certyfikat zgodności z normą; 

7.3.5. Atest higieniczny PZH; 

7.3.6.  Certyfikat ppoż – klasyfikacja trudnopalności Cfl‐S1; 

7.3.7. Deska sportowa pokryta fabrycznie minimum 7 warstwami   lakier utwardzanego UV  o 
bardzo  wysokim  stopniu  odporności  na  ścieranie 
 i zarysowania;  

7.3.8.  Autoryzacja  wystawiona  na  powyższą  inwestycję  przez  producenta  poświadczona 
odpowiednim dokumentem. 

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć wraz z ofertą. Przed dokonaniem odbioru 
robót  Zamawiający  będzie  żądał  dostarczenia  atestów  i  świadectw  do  stosowania  w 
budownictwie dla materiałów faktycznie wbudowanych. 

7.4.Kontrola i odbiór robót 

7.4.1.  Do  kontroli  nad  prawidłowym  wykonaniem  robót  Zamawiający  powoła  Inspektora 
nadzoru,  który  będzie  kontrolował  na  bieżąco    jakość  
i warunki wykonania    robót, certyfikaty wbudowywanych materiałów, zgodność  technologii 
wykonania robót oraz dokona odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 

7.4.2.  Inspektor nadzoru  potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy  zakończenie  robót oraz 
dopuści wykonane roboty do komisyjnego odbioru; 

7.4.3.Końcowy odbiór  techniczny  robót przeprowadzony  zostanie przez  komisję odbiorową 
złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru; 

7.4.4. Podpisany przez członków komisji odbiorowej protokół odbioru robót będzie podstawą 
do rozliczenia oraz złożenia faktury końcowej przez Wykonawcę. 


