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Załącznik nr 1 
 

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie prac remontowych posadzki w budynku Warsztatów Szkolnych w 

Zespole Szkół Technicznych w Płocku – dawna stolarnia 

 

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych 

   ul. Kilińskiego, 09-402 Płock 

   REGON:  142 712 054 

   str. int. www.zstplock.pl 

   e-mail sekretariat_zst@o2.pl 

   tel.  24 364 27 30 fax  24 364 27 31 

godziny pracy Szkoły: pon-pt. godz. 8.00-15.00  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zakres prac remontowych posadzki w budynku warsztatowym pomieszczeń „dawnej stolarni”: 

1. prace rozbiórkowe : 

a) oznakowanie terenu robót i zabezpieczenie ternu przed osobami nieupoważnionymi, 

b) demontaż istniejącej podłogi drewnianej wraz z utylizacją (wywiezieniem) odpadów, 

c) wykonanie prac ziemnych - usunięcie warstw do poziomu projektowanej podbudowy posadzki na 

gruncie do odpowiedniego poziomu wraz z utylizacją (wywiezieniem) odpadów. 

2. wykonanie płyty posadzki: 

a) Na podłożu gruntowym ułożenie warstwy podbudowy o grubości 20 cm z pospółki, zagęszczonej 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia JS≥0,98, 

b) Na podbudowie ułożenie warstwy chudego betonu klasy B 10 o grubości ok. 10cm, 

c) Na chudym betonie wykonanie izolacji poziomej - folia PE x 2, 

d) Wykonanie izolacji termicznej grubości 8 cm z styropianu EPS 150 np. Swisspor Parking EPS 

150 lambda 035, 

e) ułożenie izolacji poziomej - folia PE x 2 oraz zbrojenia konstrukcyjnego górne i dolne  w formie 

siatek zgrzewanych z prętów żebrowanych o średnicy 6mm o oczku 150x150mm.  Siatki należy 

układać  z odpowiednim zakładem min. 20 cm. Stal zbrojeniowa klasy AIIIN, 

f) wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż bramy wjazdowej wraz z wpięciem do istniejącej 

instalacji deszczowej, 
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g) Wykonanie płyty posadzkowej z betonu klasy C30 grubości 15 cm, z dodatkiem polietylenowych 

włókien rozproszonych w ilości 0,85 kg/m3 betonu. Płytę posadzki należy wykonać z obustronnym 

spadkiem poprzecznym wynoszącym ~1,0 %. 

 W miejscu lokalizacji podnośnika samochodowego nie należy wykonywać spadku 

poprzecznego.  

 Ułożoną posadzkę należy zatrzeć mechanicznie wraz z impregnacją środkiem na bazie żywic 

epoksydowych, 

 Wykonać posadzkę wylewano-szpachlową z żywic epoksydowych 

h) Wykonanie ław do podnośnika cztero-kolumnowego wg specyfikacji, którą dostarczy 

zamawiający (wymagania do instalacji podnośnika EVERT6435BWF) 

3) pielęgnacja: 

a) pielęgnacja płyty betonowej -  w czasie dojrzewania betonu  należy właściwie pielęgnować, a w 

szczególności  zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i działaniem 

przeciągów, 

b) wykonanie nacięć dylatacyjnych po przez ułożenie przed betonowaniem wokół ścian budynku 

styropianu grubości 1 cm oraz po wstępnym stwardnieniu płyty po około 36 - 48 godzinach od 

momentu betonowania należy naciąć wszystkie szczeliny dylatacyjne na głębokość wynoszącą 1/3 

grubości płyty i wypełnienie sznurem dylatacyjnym i wypełnione wypełniaczem trwale elastycznym 

np. Sikaflex. 

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie prace minimum 24 miesiące . 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną 

przez producenta sprzętu (deklaracje zgodności i certyfikaty ). 


