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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
UWAGA DO WSZYSTKICH SST :
W przypadku braku w specyfikacji szczegółowej informacji dotyczących spraw istotnych dla realizacji
elementu należy odwołać się do stosownych zapisów w specyfikacji ogólnej oraz do projektu
budowlanego.
Zapisy w przedmiarze robót należy traktować jako informacje pomocnicze, które nie mogą stanowić
podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
W zakresie stosowanych materiałów wyszczególnionych w poniższych specyfikacjach dopuszcza się
zastosowanie innych materiałów o parametrach i właściwościach eksploatacyjnych oraz użytkowych
spełniających wymogi projektu budowlanego.
Przedmiot SST oraz projektowany zakres robót i zagospodarowania terenu działki
Wszystkie szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową hali sportowo – rekreacyjnej wraz z
budynkiem zaplecza zgodnie z poniższym ogólnym zakresem rzeczowym robót.
a/ wykonanie hali z elementów stalowych z pokryciem syntetycznym oraz boiskiem wielofunkcyjnym
z wyposażeniem według projektu budowlanego. Pokrycie dachu oraz ścian wykonane zostanie z
dwuwarstwowego materiału na bazie siatki syntetycznej w kolorze białym i zielonym (góra poszycia w
kolorze białym, boki i szczyt hali do wysokości 3,50 m w kolorze zielonym), miedzy które
wpompowane zostanie powietrze za pomocą systemu nadmuchowego, który powinien być wyposażony
w automatyczny system awaryjny. Pokrycie dachu i ścian hali powinno być odporne na pękanie,
promieniowanie UV, rozdzieranie, rozciąganie, odbarwianie, zabrudzenia, temperaturę w przedziale od
-30 do +70˚C. Materiał powinien cechować się wysokim wskaźnikiem trudno zapalności. Powłoka
powinna być zabezpieczona przeciw grzybicznie. Materiał powinien być wodoszczelny. Gramatura
powłoki nośnej 680g/m². Zastosować rozsuwane boki hali wykonane w formie żaluzji o minimalnych
wymiarach : wysokość 3m; szerokość 18m.
b/ wykonanie budynku kontenerowego o konstrukcji stalowej z pokryciem z płyt warstwowych
grubości 10 cm z rdzeniem z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI 120, w którym znajdą się
pomieszczenia dla nagrzewnicy olejowej i magazynu sprzętu sportowego oraz w.c. z doprowadzeniem
wody zimnej do budynku oraz odprowadzeniem ścieków gospodarczych z budynku;
c/ montaż nagrzewnicy olejowej, komina dwupłaszczowego i pojemnika na olej opałowy,
d/ wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej, oświetlenie hali lampami halogenowymi odpornymi
na wodę i uszkodzenia mechaniczne, lampy mocowane na konstrukcji stalowej hali; ilość lamp
10sztx400W.
e/ wykonanie – doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu hali sportowo-rekreacyjnej z istniejącej
tablicy rozdzielczej usytuowanej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej
f/ zmiana usytuowania istniejącej przepompowni ścieków
g/ przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynku szkolnego do przepompowni ścieków
h/ przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej
i/ utwardzenie miejsc nawierzchni komunikacji wewnętrznej pieszej z kostki betonowej grubości 6 cm i
komunikacji samochodowej z kostki betonowej grubości 8 cm, na podłożu piaskowym grubości 15 cm,
stabilizowanym cementem o powierzchni określonej w projekcie zagospodarowania działki, obrzeża
betonowe 8x30x100 zamocowane w ławie betonowej.
j/teren komunikacji oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych z kostki betonowej grubości 8
cm.
k/ piłko chwyty – słupy stalowe o śr 80 mm, ocynkowane pokryte lakierem poliestrowym wysokości
3.40 m od powierzchni płyty boiska oraz z siatki propylenowej (2.3 mm), oczko o wym. 8x8 cm.
Siatka w górnej części zawieszona na lince stalowej ocynkowanej grubości 3 mm.
Długość każdego piłko chwytu 10.0 m, rozstaw słupów co 5.0 m.
Słupy stalowe osadzone zostaną w fundamencie betonowym (beton B20) 50X50X100 oraz w tulejach
montażowych.
Płyta boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17.20x36.00 o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
betonowej grubości 20 cm i podsypce piaskowej grubości 15 cm. Beton C16/20.
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa grubości 13-15 mm.
Nawierzchnię syntetyczną należy wykonać z pominięciem warstwy stabilizującej ET.
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona informacja zawierająca co najmniej: nazwę i adres
producenta, nazwę wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z aprobatą techniczną ITB, datę produkcji,
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wymiary, numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
znak budowlany. Sposób oznaczenia znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem
MSW i Administracji.
Na płycie boiska wielofunkcyjnego wykonane zostaną boiska do gry w piłkę ręczną 15.56.0x31.90,
siatkówki 9.0x18.0, tenisa ziemnego 10.97x23.77

Wykaz specyfikacji szczegółowych

SST 01 Roboty ziemne

-

CPV 45111200-0

SST 02 Roboty betonowe i zbrojarskie

-

CPV 45262300-4

SST 03 Różne specjalne roboty budowlane

-

CPV 45262600-7

SST 04 Nawierzchnia poliuretanowa

-

CPV 45233200-1

SST 05 Odwodnienie terenu utwardzonego

-

CPV 45332300-1

SST 06 Wykonanie pokryć i konstrukcji stalowych
oraz podobne roboty
-

CPV 45261000-4

SST 07 Kładzenie i wykładanie podłóg

-

CPV 45432100-5

SST 08 Roboty w zakresie okablowania i
instalacji elektrycznych

-

CPV 45311000-2

SST 09 Roboty instalacyjne wod - kan

-

CPV 45332000-3

SST 10 Instalowanie okien i drzwi

-

CPV 45421130-4

SST 11 Roboty w zakresie nawierzchni z
wyjątkiem ulic

-

CPV 45233250-6

SST 12 Ogrodzenie placu

-

CPV 45342000-6

SST 13 Różne produkty gotowe i elementy
z nimi związane

-

CPV 44400000-4

SST 01 Roboty ziemne

-

CPV 45111200-0

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją
- wykopy jamiste pod stopy i ściany fundamentowe hali sportowo-rekreacyjnej
- wykop liniowy dla przyłącza wody zimnej do budynku zaplecza
- wykop liniowy dla przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku szkoły
- wykop liniowy dla przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku zaplecza
- wykop jamisty dla przepompowni ścieków
- wykop liniowy dla sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
- wykopy jamiste dla przepompowni ścieków i studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz dla studni chłonnej
1.1Wstęp
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z projektem
budowlanym oraz z dokumentacją określającą położenie urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić
ich rzeczywiste położenie. O każdej rozbieżności miedzy stanem faktyczny a dokumentacją należy powiadomić
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu działania. Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu
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robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robót ziemnych powinny zapewnić nienaruszenia struktury gruntu rodzimego i zachowania jego
parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i
dokumentacja projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru.
1.2 Materiały
nie występują
1.3 Sprzęt.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny, przy
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
jakości i prawidłowości wykonywania robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym odpowiednie atesty i
certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

1.4 Transport.
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportowymi na odległość w obrębie
działki, na której projektowana jest budowa hali sportowo-rekreacyjnej.
1.5 Wykonywanie robót.
Wykopy dla projektowanych robót nie przekraczają głębokości 2,5 m i będą wykonywane w gruncie spoistym,
suchym kategorii III.
W związku z tym, przewiduje się wykonanie wykopów bez umocnień z zachowaniem kąta usypu o skarpach
1:1,25 z naziomem nieobciążonym. Grunt z ukopu na odkład złożony powinien być w odległości nie mniejszej
niż 2.0 m od krawędzi wykopu.
Dokładność wykonania :
 Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie
powinny być większe od 5 cm,
 Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10 %,
 Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm,
Technologia odwodnienia (odprowadzenia wód opadowych) musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren budowy.
Kontrola jakości robót.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy pod względem kształtu, zagęszczania i wykończenia odpowiada
on stawianym wymogom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych ST lub
odpowiednich normach.
Lp Sprawdzana cecha
Minimalna częstotliwość badań.
.
1 Pomiar gabarytów wykopu
Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10
m, w narożach oraz w miejscach które budzą wątpliwość
2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp.
4 Pomiar równości skarp.
5 Badanie zagęszczania gruntu.
Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej
ułożonej warstwy, w miejscach i do głębokości określonych w
specyfikacji szczegółowej.
W przypadku zaistnienia innych warunków niż przewidywane tj. takich przy których wykonanie wykopów bez
umocnień będzie niemożliwe należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru opracować inną technologię
wykonania wykopów.
Podsypkę piaskową należy zagęścić do stopnia 1,0
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia nastąpi w 6 punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru za
pomocą objętościomierza piaskowego. (obciążenia dynamiczne)
1.6 Kontrola jakości robót.
Odbiór należy dokonać zgodnie z ST oraz PN-B-06050
1.7. Przepisy związane.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST 02.
Roboty betonowe fundamenty
CPV 45262300-4
2.1 Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie i odbiór robót związanych z betonowaniem
wszystkich elementów konstrukcyjnych hali oraz budynku zaplecza tj.:
- stopy żelbetowe hali
- ściany żelbetowe fundamentowe hali
- płyta betonowa pod nawierzchnię hali
- płyta betonowa fundamentowa budynku zaplecza
2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
2.3 Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg. zasad ST są:
2.3.1 Drewno na deskowania.
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.
tarcica iglasta stosowana do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B06251 i PN-75/B-96000. Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp.
powinna odpowiadać wymaganiom PN-D96002
2.3.2 Beton towarowy.
Nie przewiduje się przygotowania mieszanki betonowej na budowie w warunkach poligonowych. Całość
mieszanki betonowej przygotowana będzie w wytwórni betonów i dostarczona na budowę i miejsce wbudowania
specjalistycznym sprzętem w postaci mieszarki samochodowej oraz pompy samochodowej do betonu. Markę
masy betonowej dla poszczególnych elementów określa projekt budowlany.
Jakość i marka betonu powinna być potwierdzona stosownymi atestami dostarczonymi przez Wytwórcę.
2.3.3 Przygotowanie mieszanki betonowej.
Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki:
 Minimalna pojemność zasypowa betoniarki 1000
 Dozowanie wagowe cementu z dokładnością +3%
 Dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością +3%
 Dozowanie wody może być objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego
z dokładnością 2%
 Musi istnieć możliwość dozowania dwóch rodzajów kruszyw
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji
 Mieszanie składników musi odbywać się w betoniarce o wymuszonym działaniu, zabrania
się stosowania betoniarek wolnospadowych.
2.3.4 Beton przeznaczony do pompowania.
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. Mieszanka
betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas nie może być dłuższy niż:
 60 min. dla temp. +15 C
 40 min. dla temp. +20 C
 25 min. dla temp. +30C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
2.4. Wykonywanie robót.
2.4.1 Zakres wykonywanych robót.
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi projekt technologii
betonowania, określający kolejność betonowania i czas wykonywania robót oraz planowany termin rozebrania
deskowań.
Zakresem betonowania objęte są poniższe elementy :
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- podłoże betonowe pod nawierzchnię poliuretanową płyty boisk
- stopy fundamentowe dla konstrukcji stalowej hali sportowo-rekreacyjnej
- ściany fundamentowe hali
- płyta fundamentowa budynku zaplecza
Wykonanie mieszanki betonowej.
- w wytwórni mas betonowych, wyposażonych w laboratorium potwierdzające skład mieszanki betonowej,
konsystencje i klasę betonu.
Przygotowanie do betonowania.
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np. mocowanie
barier ochronnych, wpusty itp., oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem
adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom
dystansowym.
Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności:
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie
Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
1. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu,
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
2. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone woda bezpośrednio
przed betonowaniem.
3. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów powinny być
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
4. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych lub prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
5. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
W czasie okładania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad:
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
nie powinna przekraczać 3m.
2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
ogólnych warunków:
 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki,
 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed woda opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki,
należy ją usunąć,
 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku
robót, w którym powinny być podane:
 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części
budowli,,
 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,
 temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
4. Zagęszczanie mieszanki betonowej.
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Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych – wibratorów
pogrążalnych
 Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
 Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów
pogrążanych.
 Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna
być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolna warstwę poprzednio
ułożonej mieszanki.
 Przy zastosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekroczyć w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwójnie –12cm.
 Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążonych , prędkość posuwu
wibratorów powierzchniowych , jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
 Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
 Opieranie wibratorów wszelkich typów jest niedopuszczalne.
 Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
 wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy(powyżej 1,4i kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych i konstrukcji żelbetonowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy
stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetonowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m,
 wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetonowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20cm; grubość warstwy
betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: -25 cm w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, -12cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
 wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
 Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości ci najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniałego betonu.
 Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających
odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, - łatwości montażu i rozbiórki deskowania,dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających
wodę ,-możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia
elementów i montażu zbrojenia.
 Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 510cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
młotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych,
- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie,
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- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego
jakość w konstrukcji,
W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a
- w szczególności wiatru i promieni słonecznych / w okresie zimowym- mrozu/, przez ich osłanianie i
zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
7 dni /przy zastosowaniu cementów portlandzkich/
14 dni /przy stosowaniu cementów hutniczych lub innych/
polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili jego
ułożenia przy temp. +15 C, co 3 godz., przez pierwsze 3 dni + 1 raz w nocy, a następnie 3 razy na dobę,
 przy temp. poniżej –5 C betonu nie należy polewać,
 nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni, woda do polewania
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednio
dostosowana temperaturę do temperatury elementy,
Rozbiórka deskowania
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości
betonu. Deskowania należy rozbierać stopniowo pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór.
2.5. Kontrola jakości
Kontrola betonu.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania system
kontroli wewnętrznej obejmujący czynności technologiczne, które powinien być zgodny z przepisami.
Kontroli podlegają następujące parametry:
o konsystencja mieszanki betonowej
o wytrzymałość betonu ściskanie
o nasiąkliwość betonu
o odporność betonu na działanie mrozu
o przepuszczalność wody przez beton,
o trwałość betonu,
2.6. Przepisy związane.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-N01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
3.0. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
3.1. Wstęp.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu stalą
konstrukcyjną. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze
zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną i obejmują:
o transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów,
o montaż zbrojenie elementów żelbetowych,
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2. Materiały.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali A-0 St0S, A-I St3SX, A-II 18G2,
A-III 34GS. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów stali, nie określonych normami
państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego
przez ITB. Właściwości mechaniczne stali określone są w PN-H-84023 i PN-H-93215. Pręty
zbrojeniowe. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów powinny
mieć zaświadczanie o jakości (atest) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki powinny
być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer
wytopu, znak obróbki cieplnej.
Do wykonania zbrojenia elementów przewidzianych projektem budowlanym dotyczącym hali
sportowo-rekreacyjnej należy stosować :
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- pręty żebrowane o przekroju 6, 10 i 12 mm
- drut wiązałkowy miękki o przekroju 1-1,5 mm
3.3. Kontrola jakości.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach
państwowych, a w przypadku braku takich norm świadectwa ITB.
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci
kręgów lub wiązek.
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach 10-12 m jeżeli w zamówieniu
nie określono innej długości wymaganej. Sprzęt. Prace zbrojarskie należy wykonywać
specjalistycznymi narzędziami- giętarkami, prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi
wyposażenie zbrojarni. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby go obsługujące powinny być
odpowiednio przeszkolone.
3.4. Transport.
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu materiałów.
3.5. Wykonanie robót.
- przygotowanie prętów zbrojeniowych;
- oczyszczanie prętów zbrojeniowych: pręty stalowe należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń, czyszczenie prętów nie może
powodować zmian własności technicznych stali, pręty nalęzy6 wyprostować;
- prostowanie i ciecie prętów,
- gięcie prętów zbrojeniowych.
Stanowiska pracy zbrojarzy: stoły i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być
wytrzymałe na uderzenia, o mocnej konstrukcji i przytwierdzone na stałe do podłoża,
ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami. Stanowiska znajdujące się po obu
stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1,0 m o oczkach nie większych niż 30 mm.
- konstruowanie zbrojenia; rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcyjnego,
wykonanie haków pętli odgięć, kotwienie prętów zbrojenia i siatek,
- montaż zbrojenia,
3.6. Kontrola jakości robót.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- oględziny,
- badanie zgodności wykonania zbrojenie z obowiązującymi przepisami,
- badanie zgodności wy6miarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzanie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w
specjalistycznych zakładach
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonanych na placu budowy,
Z dokonanego odbioru zbrojenie należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. Do protokołu
należy dołączyć następujące dokumenty:
zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
protokoły badań połączeń zgrzewalnych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym,
3.7. Przepisy związane.
PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
PN-82/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

SST 03.

Różne specjalne roboty budowlane

CPV 45262600 - 7

3.1 Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
Niniejsza specyfikacja dotyczy niżej wymienionych elementów :
- wykonanie izolacji poziomej z dwóch warstw folii izolacyjnej PCV płyty fundamentowej budynku zaplecza
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- wykonanie izolacji pionowej płyty fundamentowej budynku zaplecza emulsją asfaltową na zimno.
- wykonanie izolacji powłokowych kręgów betonowych przeznaczonych do budowy studni kanalizacyjnych
3.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
- papa asfaltowa izolacyjna
- roztwór asfaltowy typu Dysperbit
- emulsja asfaltowa Bitizol P+2R
- zaprawa cementowa M12
- drewno opałowe
- folia izolacyjna grubości 0,2 mm, PCV, czarna
Wykonywane czynności:
Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie naroży powierzchni izolowanych. Zagruntowanie
podłoża emulsją asfaltową. Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych. Zagruntowanie emulsją
asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu ścian fundamentowych. Zagruntowanie
podłoża emulsją asfaltową i wykonanie warstwy zasadniczej z emulsji asfaltowej. Ułożenie poziomo 2 warstw
folii przeciwwilgociowej PCV.
3.3 Zasady wykonywania robót
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna
być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 na
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod
izolację powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład
powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione
w trzech warstwach, z tym że druga i trzecia warstwa może być naniesiona dopiero po okresie 30 minut tj. po
wyschnięciu poprzedniej warstwy. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie
niższa niż 5 C. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5
C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 C.
Izolację płyty fundamentowej budynku zaplecza wykonaną z folii PCV ułożoną na warstwie podkładu
betonowego należy wywinąć na podłoże betonowe pasem szerokości minimum 2 cm w celu odizolowania
warstwy płytek gresowych i zaprawy klejowej od ścian.
3.4 Metody i zakres kontroli:
Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolację
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o
jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien
obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania
do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
3.5 Przepisy związane i obowiązujące:
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania;
 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;
 BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;
 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych;
 PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,
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PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.;

3.6 Inne wymagania
Stosować się do wymagań ST „ Wymagania ogólne”
Materiały izolacyjne, płynne należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych,
magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiały izolacyjne i
uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych lub świadectwach ITB. Materiały izolacyjne, płynne może być przewożony dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy
ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni
słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. Transport i przechowywanie wg
wymagań ogólnych ST.
SST.04

Nawierzchnia poliuretanowa hali

CPV 45233200-1

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania nawierzchni poliuretanowej o właściwościach i w
technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i ST.
4.1. Technologia układania nawierzchni:
Technologia typu „Natrysk” – na podbudowie nieprzepuszczalnej z pominięciem warstwy
stabilizującej.
Podbudowa pod nawierzchnię :
- podsypka piaskowa grubości 15 cm zagęszczona
- warstwa betonu grubości 20 cm B20 zbrojona włóknem szklanym.
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych
odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.
Warstwa użytkowa elastyczna składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki
mas poliuretanowych .Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym PU w mikserze w
odpowiednim stosunku wagowym 100:19.
Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od grubości warstwy.
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w
przedziale 40-90 %, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 st C od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
Sposób przeprowadzania odbioru nawierzchni – nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie
będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13-15 mm,
- powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor,
- granulat EPDM powinien być trwale związany klejem
- spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom
określonych w
przepisach IAAF i PZLA.
Uwagi na temat tolerancji i nierówności nawierzchni poliuretanowych:
- nie istnieje PN, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartości
dopuszczalnych,
- systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds:syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami,
- na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB która jest
podstawą do stosowania w budownictwie na terenie całej Polski,
- aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez producenta
zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni,
- w normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr 4 wiersz
17.
Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 05/1986,
tabela nr 3, wiersz 7.
- wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma
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mierzonymi punktami .
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
- Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF.
- Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych (ważne)
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Inwestorowi „ ogólnej instrukcji użytkowania
zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych”.
SST 05

Odwodnienie placów utwardzonych

CPV 45332300-6

5.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy wykonaniu odwodnienia czyli odprowadzenia wody opadowej z
terenu utwardzonego przylegającego bezpośrednio do hali sportowo-rekreacyjnej.
W realizacji zadania należy posiłkować się poniższymi SST :
SST 01 Roboty ziemne
SST 03 Różne specjalne roboty budowlane
SST 09 Roboty instalacyjne wod – kan
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie w postepowaniu przetargowym dotyczącym budowy hali
sportowo-rekreacyjnej.
5.2. Ogólny zakres rzeczowy robót
- wykonanie wykopu jamistego dla osadzenia studni chłonnej głębokości 3 m
- osadzenie studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 3 m
- montaż odwodnienia liniowego typowego, systemowego dla ciągów pieszych wzdłuż hali
- podłączenie odwodnienia liniowego do studni chłonnej rurą PVC średnicy 160 mm
5.2. Stosowane materiały
- krąg betonowy Ø1500mm wysokości 500mm w ilości 1 szt
- kręgi betonowe Ø1500mm wysokości 1000mm w ilości 2 szt
- płyta nastudzienna żelbetowa średnicy zewnętrznej 1800mm z otworem średnicy 600mm dla włazu
- właż żeliwny typu C25 średnicy 600mm z zamknięciem
- przejście szczelne gumowe dla rury o średnicy 160 mm
- odwodnienie liniowe typu lekkiego, systemowe z kratką stalową dla obciążenia przewidzianego w ciągu
pieszym
- rury PVC kielichowe Ø 160 mm o zwiększonej grubości ścianek przewidziane dla sieci zewnętrznej
- emulsja „Bitizol P+2R” do izolacji powłokowej kręgów betonowych
- mieszanka żwirowo-piaskowa
5.3. Stosowane narzędzia i sprzęt
- koparko spycharka na podwoziu ciągnika
- samochód samowyładowczy o ładowności 5 ton
- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton
- żuraw samochodowy o udźwigu 4 tony
- szlifierka kątowa
- drobny sprzęt budowlany (młotki, przecinaki, łopaty, szpadle, taczki)
5.4. Zasady wykonania robót
Na etapie uzbrajania terenu należy wykonać studnię chłonną z kręgów betonowych z zastosowaniem materiałów
wymienionych w punkcie 5.2. Na powierzchni zewnętrznej kręgów przed ich wpuszczeniem do wykopu
wykonać izolację powłokową przeciwwodną z dwóch warstw emulsji „Bitizol P+2R”. W studni wykonać
warstwę chłonną wysokości 100cm z mieszanki żwirowo-piaskowej. Ze studni chłonnej na wysokości zgodnie z
projektem budowlanym wyprowadzić króciec kielichowy średnicy 160 mm stosując przy przejściu przez ściankę
kręgu typowe uszczelnienie gumowe stanowiący odpływ nadmiaru wody. Króciec na czas budowy należy
zaślepić korkiem PVC typowym.
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Na etapie utwardzania tereny przy hali należy przystąpić do montażu odwodnienia liniowego z elementów
prefabrykowanych typu lekkiego. Poszczególne kształtki i inne elementy montować zgodnie z instrukcją
producenta zastosowanego odwodnienia. Odwodnienie liniowe montować na ławie betonowej z betonu marki
C8/B10 zachowując spadek minimum 0,2% w kierunku studni chłonnej. Odwodnienie liniowe przebiegać będzie
środkiem pasa chodnikowego czyli będzie z obu stron ograniczone kostka betonową grubości 6 cm w związku z
czym wysokość obsadzenia kratki stalowej odwodnienia w stosunku do wysokości kostki może wynosić
maksymalnie minus 5 mm. Odwodnienie liniowe należy wprowadzić do studni chłonnej po przez króciec
przyłączeniowy wykonany tak jak króciec odpływowy opisany powyżej.
5.5. Odbiór robót
W przypadku robót których dotyczy niniejsza specyfikacja należy przeprowadzić poniższe dwa rodzaje odbioru:
- odbiór robót zanikowych
- odbiór końcowy
Odbiory te dokonać zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji ogólnej lub w posiłkowych specyfikacjach
szczegółowych.
SST 06 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
CPV 45260000-7
6.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montaż i odbioru konstrukcji stalowych
i pokryć stalowych dla zadania: budowa hali sportowo-rekreacyjnej z budynkiem zaplecza dla Szkoły
Zbiorczej w miejscowości Racice gmina Kruszwica
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do wykonania i montażu poniższych elementów :
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pokrycia hali sportowej
- pokrycie z tworzywa sztucznego hali sportowo-rekreacyjnej
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej budynku zaplecza
- pokrycie dachu i ścian z płyt warstwowych budynku zaplecza hali
W realizacji zadania należy posiłkować się następującymi SST :
- SST 01 Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod stopy żelbetowe i ściany fundamentowe
- SST 02 Fundamenty budynku w zakresie wykonania stóp żelbetowych pod słupy stalowe i ściany
fundamentowe oraz płyty fundamentowej budynku zaplecza hali sportowo-rekreacyjnej.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie w postepowaniu przetargowym dotyczącym budowy
hali sportowo-rekreacyjnej.
6.2. Ogólny zakres robót
- wykopy miejscowe pod stopy fundamentowe i ściany fundamentowe
- wykonanie zbrojenia stóp i ścian
- układanie mieszanki betonowej w stopach fundamentowych i ścianach fundamentowych
- osadzenie marek betonowych i śrub fundamentowych
- prefabrykowanie konstrukcji stalowej warsztatowe
- montaż konstrukcji stalowej na budowie
- malowanie konstrukcji stalowej
6.3. Stosowane materiały
- beton towarowy C16/B20
- stal zbrojeniowa klasa 34GS średnicy 6 do16mm
- kształtownik zimno-gięty o profilu zamkniętym i przekrojach 60x60x3mm i 60x30x3mm
- dwuteownik IPE180 ze stali klasy S355JR
- kształtowniki zimnogięte o przekrojach 80x80x4mm, 60x60x3mm
- kształtowniki okrągłe o przekrojach 76,1x3mm
- płyty warstwowe z rdzeniem grubości 10 cm z wełny mineralnej
- łączniki i obróbki systemowe typowe do płyt warstwowych
- elektrody grubootulone EA-146 wg PN-91/M-69430; zastępczo można stosować elektrody ER-346
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
- marki stalowe
- śruby kotwowe
- złącza przegubowe do mocowania dźwigarów kołowych
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
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- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
- blacha stalowa grubości 8 i 10mm
- papier ścierny
- ściernice do szlifierek
- farba miniowa czerwona tlenkowa 60%
- farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze szarym
- rozpuszczalnik
6.4. Stosowane narzędzia i sprzęt
- nożyce do cięcia stali
- szlifierka kątowa z tarczą 230mm
- szlifierka kątowa z tarczą 125mm
- spawarka elektryczna wirująca300A
- stół montażowy
- żuraw samochodowy o udźwigu 5-6 ton
- żuraw samochodowy o udźwigu 12-16 ton
- ciągnik kołowy mocy 85 KM
- przyczepa skrzyniowa o ładowności 10 ton
- przyczepa dłużycowa o ładowności 10 ton
- podnośnik montażowy PHM samochodowy
- środek transportowy
- aparat spawalniczy acetylenowo – tlenowy
- rusztowanie ramowe typy W-wa
- drobny sprzęt i narzędzia konieczne przy pracach ślusarskich
6.5. Zasady wykonania robót
Konstrukcja główna hali w postaci dźwigarów stalowych kołowych o rozpiętości konstrukcyjnej 18m i
wysokości do 8,50m z profila dwuteowego typu IPE180 ze stali klasy S355JR przygotowana jest metodą
warsztatową w ośmiu elementach o długościach zgodnie z projektem budowlanym:
- dwa elementy długości 3150mm
- sześć elementów długości 3499mm
Powyższe elementy stanowią składowe jednego dźwigara. Łącznie dźwigarów jest pięć sztuk. Poszczególne
elementy pojedynczego dźwigara łączone są ze sobą bezpośrednio na budowie połączeniami śrubowymi
poprzez po przez podstawy łączące z blachy stalowej grubości 10mm.
Poszczególne dźwigary łączone są ze sobą stężeniami z profilów zamkniętych, okrągłych oraz prętowych ze
stali żebrowanej o przekrojach zgodnie z projektem budowlanym.
Konstrukcja nośna hali – łuki mocowane są przy pomocy złączy przegubowych do stóp fundamentowych
żelbetowych.
Pod względem spawalniczym konstrukcja hali zaliczona jest do III klasy o klasie złączy E
wg PN-78/M-69011dla spoin pachwinowych i czołowych. Dokładność wykonawstwa określa projekt
budowlany w części opisowej dotyczącej konstrukcji w punkcie 12.
Wszystkie elementy stalowe (elementy konstrukcji, śruby, nakrętki, podkładki) należy oczyścić do III
stopnia czystości następnie nanieść dwie warstwy z farby antykorozyjnej podkładowej i dwie warstwy farby
antykorozyjnej nawierzchniowej. Całość konstrukcji stalowej należy dodatkowo zabezpieczyć przed
działaniem ognia poprzez naniesienie dwóch warstw farby pęczniejącej.
Przykrycie konstrukcji stalowej hali sportowo-rekreacyjnej stanowi dwuwarstwowa syntetyczna powłoka
poliestrowa powlekana PVC o symbolu BS680 FR o gramaturze 680g/m2 i z brytami przeziernymi z
powłoki okiennej Serim Cristal 8860 52440 o gramaturze 550g/m2. Wykonanie przykrycia powłoki zgodnie
z technologią stosowaną przez Wykonawcę robót specjalistycznych.
Konstrukcja budynku zaplecza zostanie wykonana w technologii uprzemysłowionej o układzie
szkieletowym stalowym w postaci słupów z kształtownika zamkniętego o przekroju 60x60x3mm i stężeń
poziomych z kształtownika zamkniętego o przekroju 60x30x3mm.
Całość konstrukcji może być wyspawana bezpośrednio na placu budowy spoinami pachwinowymi i
czołowymi klasy E wg PN-78/M-69011 lub też może zostać sprefabrykowana metodą warsztatową i łączona
na budowie.
Z uwagi na zastosowaną konstrukcję budynek posadowiono na płycie fundamentowej z betonu marki
C12/B15 grubości 12cm zbrojonej siatką stalową ułożonej na podbudowie z chudego betonu marki C8/B10
grubości 10 cm i zagęszczonego piasku grubości 20 cm.
Przegrody zewnętrzne wykonane są z płyt warstwowych grubości 10 cm i rdzeniem z wełny mineralnej o
odporności ogniowej EI 120 oraz współczynniku przenikania 0,42W/m2.

14

Przegrody wewnętrzne wykonane z płyt warstwowych grubości 10 cm i rdzeniem z wełny mineralnej o
odporności ogniowej EI 60 oraz współczynniku przenikania ciepła
Płyty warstwowe przegród mocowane są do konstrukcji szkieletowej przy pomocy łączników systemowych
samowiercących.
6.6. Odbiór robót
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:
- po wykonaniu konstrukcji przez wytwórcę – odbioru dokonuje się w wytwórni
- po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie
Odbiór konstrukcji u wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega
na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji.
Wytwórca powinien przedstawić :
- rysunki warsztatowe
- dziennik wytwarzania
- atesty użytych materiałów
- świadectwa kontroli laboratoryjnej
- protokoły odbiorów częściowych
- inne dokumenty z procesu wytwarzania
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy następuje po ustawieniu i zmontowaniu konstrukcji w położeniu docelowym czyli po jej
ukończeniu.
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną obiektu i robót
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
- pisemne uzasadnienie odstępst od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
- protokół odbioru końcowego
6.7. Dokumenty odniesienia
Dokumentacją odniesienia są poniższe dokumenty:
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
- harmonogram robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza
- normy
- aprobaty techniczne, atesty i deklaracje dla zastosowanych materiałów
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Przy wykonawstwie konstrukcji stalowych należy stosować normy n/wymienione:
- PN-97/B-06200 konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania
- PN-77/M-82002 podkładki, wymagania i badania
- PN-86/M-82153 nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych
- PN-61/M-82331 śruby pasowane z łbem sześciokątnym
- PN-88/H-84020 stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości i ogólnego stosowania, gatunki
- PN-83/H-92120 blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej
- PN-84/H-93000 stal węglowa i niskostopowa, walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco
- PN-75/M-69014 spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych,
przygotowanie brzegów do spawania
- PN-75/M-69703 spawalnictwo, wady złączy spawanych, nazwy i określenia
- PN-85/M-69775 spawalnictwo, wadliwość złączy spawanych, oznaczenia klasy wadliwości oględzin
zewnętrznych
- PN-B-03215:1998 konstrukcje stalowe budowlane, połączenia z fundamentami, projektowanie i
wykonawstwo
- PN-EN ISO 4624:2004 farby i lakiery, oznaczenie grubości powłoki
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C, Zabezpieczenia i izolacje,
15

Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004
- PN wymienione w treści niniejszej SST dotyczącej konstrukcji stalowych

SST 07

Kładzenie i wykładanie podłóg

-

CPV 45432100-5

1. Zakres rzeczowy stosowania specyfikacji
Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania warstw posadzkowych w pomieszczeniach budynku zaplecza
hali.
7.1. Rodzaj robót
Warstwy posadzkowe w budynku zaplecza składają się z następujących elementów :
- podbudowa z piasku zagęszczonego grubości 20 cm
- warstwa chudego betonu marki C8/B10 grubości 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw folii budowlanej grubości 0,2 mm
- warstwa podłoża pod posadzkę właściwą grubości 12cm z betonu C12/B15..
- posadzka właściwa z płytek gresowych, technicznych antypoślizgowych o wymiarach 30x30cm układanych
we wzór „karo” klejonych do podłoża betonowego klejem do gresu w pomieszczeniach zgodnie z opisem
zawartym w p.t
7.2. Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia:
beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST 02
folia PE polietylenowa, grubości 0,2 mm zgodnie z SST 03.
płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, techniczne antypoślizgowe,
zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, elastyczna, do gresu, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na
temperaturę od -200C do +600C.
zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C,
listwy wykończające z tworzywa sztucznego,
Kolor materiałów podłogowych należy ustalić z inwestorem na roboczo w trakcie trwania robót.
7.3. Technologia i ogólne wymagania dotyczące wykonania
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów podłóg:
7.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa.
Należy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii PVC grubości 0,2 mm. Izolację należy wykonać z folii
paroszczelnej układanej na sucho. Podłoże, na którym ma być układana izolacja z folii musi być równe i
czyste. Folia powinna być wywinięta na ściany zewnętrzne i wewnętrzne na wysokość 2 cm. Na stykach
pasów folii należy stosować zakład o szerokości co najmniej 20 cm.
7.3.2. Posadzki z płytek gresowych.
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej, elastycznej
przeznaczonej do gresu. Spoiny między płytkami o szerokości do 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do
fugowania. Po obwodzie posadzki, przy stykach ścian z posadzką należy dylatację z materiału elastycznego
no. Silikon. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami
podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwale plastycznym.
Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi
profilami w taki sposób aby nie tworzyły one barier progowych.
7.4. Odbiór robót
7.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość
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materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach lub opakowaniach muszą
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp.
dostarczonego materiału.
7.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów
posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi
przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 3-ch miejscach w
każdym pomieszczeniu).
sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m,
sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty i poziomicy,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styku płyt podkładu; badanie należy przeprowadzić przez oględziny,
sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:
temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od
źródła ciepła,
wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),
wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać co najmniej po 1 w
każdym rogu pomieszczeń),
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół.
7.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:
sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na
podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę
pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić
analogicznie jak badania podkładu,
sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub
opukiwanie,
sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
protokołów odbiorów międzyfazowych,
sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać
przez oględziny,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy
wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a
szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z
każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
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7.5. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim.
PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa np. Atlas.
SST. 08.

Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

CPV 45311000 – 0

8.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających dla projektowanej hali sportowo-rekreacyjnej wraz z
budynkiem zaplecza w tym kabel od istniejącej rozdzielnicy NN w budynku szkolnym oraz kabel od istniejącego
budynku gospodarczego do przepompowni ścieków.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą również wykonania instalacji:
- oświetleniowej
- gniazd wtykowych 230V i 400V
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.
8.2. Materiały
Materiały do wykonania linii kablowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki
dokument na życzenie inwestora.
Do wykonania linii zasilających należy użyć kabli elektroenergetycznych miedzianych 1- żyłowych typu LgY
oraz kabli 5 – żyłowych typu YKY z żyłami o przekroju zgodnym z dokumentacją spełniających wymagania
PN-76/E-90301. Do łączenia i zakończenia kabla należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN i
określony w projekcie.
8.3. Technologia i wymagania montażu
8.3.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
8.3.3. Trasy kablowe
sposób prowadzenia kabli zasilających należy dostosować do konstrukcji obiektów w przypadku samej hali
jak i budynku zaplecza kable i przewody kabelkowe prowadzone będą w rurkach ochronnych z PVC;
konstrukcje nośne kabli należy połączyć z przewodem ochronnym;
- kable należy mocować do konstrukcji nośnych za pomocą opasek kablowych lub uchwytów;
linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowanych nie wymagają mocowania, natomiast trasy
pionowe należy mocować opaskami przytwierdzonymi do dna korytka;
przy przejściach tras kablowych przez ściany i stropy należy stosować przepusty z rur osadzonych w
ścianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty należy uszczelnić;
każdy kabel należy oznaczyć, podając na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrój i liczbę żył, oznaczniki
powinny być umieszczone na obu końcach kabla oraz przy przejściu przez ściany i sufity po obu stronach.
- kable zasilające od istniejącego budynku szkolnego do projektowanego budynku zaplecza oraz od istniejącego
budynku gospodarczego do przepompowni ścieków prowadzone są w wykopach i w tym przypadku należy
posiłkować się SST 01 roboty ziemne.
8.3.4. Układanie wlz
- kabel wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę
długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż
przewody fazowe
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne
- podłoże do układania na nim kabla powinno być gładkie
- zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi w złączach
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur
- kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 0 0
- dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niższej niż -100 pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania
temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej.
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przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te mocować do podłoża
w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z norm i technologii montażu urządzeń, którym mają
służyć.
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się
mocować przed montażem tych urządzeń.
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w
uprzednio wykonanej wnęce.
Po zamocowaniu urządzenia należy:
założyć zabezpieczenia zgodnie z projektem
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych
założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon,
każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i
dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki
w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu
należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami

8.3.4.1. Próby montażowe
Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób
montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:
- sprawdzenie trasy linii kablowej;
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz;
- pomiar rezystancji izolacji;
- próba napięciowa izolacji.
8.3.4.2. Odbiór robót
a) Odbiór robót zanikających
Do odbiorów robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia.
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlega ułożony kabel przed jego
zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.
b) Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokoły prób montażowych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji.
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami aparatów i
urządzeń
- usunięciem zauważonych usterek i braków.
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz układów
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez wykonawcę.
O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe wyniki badań,
prób i pomiarów należy podać w protokółach.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą również wykonania instalacji:
- oświetleniowej
- gniazd wtykowych 230V
SST. 09.

Roboty instalacyjne wod - kan

CPV 45332000- 3

9.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji oraz przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z poniższymi obiektami :
- instalacje sanitarne budynku zaplecza
- wykonanie przyłącza wody zimnej od budynku istniejącego szkoły do budynku zaplecza
- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącego budynku szkolnego do przepompowni ścieków
- przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej będącej w kolizji z projektowaną
halą sportowo-rekreacyjną
- przebudowa i zmiana lokalizacji istniejącej przepompowni ścieków będącej również w kolizji z obiektem
projektowanym
Przy realizacji robót należy posiłkować się SST 01 Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów dla
przyłączy oraz przebudowywanych kanalizacji sanitarnych oraz przepompowni ścieków.
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9.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.9.1.
9.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty sanitarne wewnętrzne:
• instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej w budynku zaplecza hali sportowo-rekreacyjnej
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z wyposażeniem. Instalacje należy wykonać w
dowiązaniu do projektowanych przyłączy.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
Roboty sanitarne wewnętrzne:
• montaż rurociągów,
• montaż armatury,
• montaż urządzeń sanitarnych
• badania instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej
• regulacja działania instalacji.
Roboty sanitarne zewnętrzne
 Wykopy dla ułożenia rurociągów
 Montaż rurociągów
 Montaż studzienek rewizyjnych
 Wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
 Podłączenie kanalizacji do istniejącej i jednocześnie przebudowywanej przepompowni ścieków
Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP.
9.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń uważa się za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz prawidłowości
montażu.
Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej mają priorytet wobec Projektu bądź przyjętych za
ogólne wymagań minimalnych.
Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej
pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu.
9.5. Wymagania dotyczące materiałów.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert
równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń
równoważnych, zawierające ich parametry techniczne.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na
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własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Nie wolno stosować materiałów budowlanych, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na części instalacji, na
przykład: gips w połączeniu z częściami stalowymi i żeliwnymi lub środki szybkowiążące z zawartością chloru.
Rodzaje materiałów.
1. Przewody
Instalacja wodociągowa.
Instalacja wody zimnej, wody ciepłej będzie wykonana z rur z polietylenu warstwowych zespolonych z wkładką
aluminiową 10 bar/95°C , o połączeniach zgrzewanych, ze wszystkimi kształtkami, mocowaniami, wieszakami,
i innymi materiałami montażowymi, kompensacją; montaż wg instrukcji producenta. Prowadzenie w rurach
ochronnych karbowanych, w bruzdach lub w warstwach posadzek oraz w przypadku budynku zaplecza
instalacje wody zimnej oraz ciepłej i podejścia odpływowe pod przybory na wierzchu ścian
Instalacja kanalizacji
Rury do kanalizacji wewnętrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U o średnicy 50, 75, 110 , o podwyższonej
odporności termicznej na przepływające ścieki w przepływie ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym do
95ºC. o łączeniach kielichowych z kształtkami, niezbędnymi materiałami połączeniowymi, uszczelniającymi,
mocującymi i pomocniczymi.
Rury do kanalizacji wewnętrznej pod posadzkowej - rury z PVC klasy S o łączeniach kielichowych wraz z
łącznikami, kształtkami w zakresie średnic Ø110- Ø 160 (poniżej poziomu posadzki),niezbędnymi materiałami
połączeniowymi, uszczelniającymi, mocującymi i pomocniczymi. Kształtki przyłączeniowe - kształtki o
średnicach 50, 75 i 110 mm produkowane są z PVC-U.
Rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC klasy S o łączeniach kielichowych średnicy 160mm łączone na
uszczelki.
Studzienki rewizyjne zewnętrzne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm z kinetami betonowymi przykryte
pokrywa żeliwną typu C25.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2. Armatura.
Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224 na ciśnienie robocze 6,0 atn i temperaturę 100C.
Zwrotne poziome mosiężne wg PN-81/M-75013 na ciśnienie robocze 6,0 atn i temperaturę 100C.
Baterie umywalkowe jednouchwytowe DN 15, stojące.
Zawory czerpalne – kulowe gwintowane ze złączką do węża DN 15 chromowane.
3. Urządzenia, wyposażenie
Urządzenia kompaktowe 6l, miska lejowa, stojąca z odpływem poziomym, spłuczka ceramiczna, z deską
sedesową z PVC
Umywalki pojedyncze porcelanowe na postumencie porcelanowym wg PN-79/B- 12634, z syfonem
gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01 porcelanowe z otworem z postumentem (półnoga).
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 50 mm.
Podgrzewacz c.w.u – podgrzewacz elektryczny 2,0 kW, 230V, poj. 60dm3.
4. Izolacja termiczna
Izolacja cieplna przewodów w instalacjach wody zimnej i ciepłej’
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej sztywnej
w płaszczu ochronnym z PVC grub. określonej w dokumentacji projektowej.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Izolacja z pianki polietylenowej
innego producenta o porównywalnych parametrach tj. o WSP. 0,038 W/mxK przy t=20C. Otulina stanowi
równocześnie izolację przeciwkondensacyjną.
9.6. Sprzęt i narzędzia
Sprzęt i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
9.7. Transport i składowanie
1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek
należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury polietylenowe należy przewozić i składować poziomo, na równym,
płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać rury przed
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bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu
składowania nie powinna przekraczać +30°C, a odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna
być mniejsza niż 1 metr. Zwoje rur mogą być układane do 15-tu warstw. Rury należy przewozić w położeniu
poziomym. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą
być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Rury i łączniki z PVC i PP mogą być
przechowywane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, np. na placu. Przy składowaniu na otwartym
powietrzu winny być zabezpieczone przed działaniem słońca. Rur nie należy jednak szczelnie okrywać, aby
zapewnić swobodny przepływ powietrza, zmniejszający wzrost temperatury przy wysokiej temperaturze
zewnętrznej i dużym nasłonecznieniu. Rury ponadto winny być tak składowane, aby nie uległy zginaniu oraz
uszkodzeniom mechanicznym (ścieranie, zgniatanie). Nie powinno się zatem rur plastykowych składować razem
z rurami metalowymi. Właściwe składowanie rur i łączników zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia
kłopotów przy ich łączeniu. Każdorazowo należy sprawdzać rury i kształtki przed ich montażem, czy nie mają
uszkodzeń mechanicznych.
2. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak baterie, powinny być dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PVC, ponieważ materiał ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny
mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. Wybór środka transportu należy do Wykonawcy.
SST 10

Instalowanie drzwi i okien

-

CPV 45421130-4

10.1.Zakres rzeczowy stosowania specyfikacji
Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania i montażu drzwi oraz okien w hali sportowej oraz w budynku
zaplecza hali zgodnie z projektem budowlanym.
10.2. Używane materiały i elementy
- okna PVC, w kolorze białym, wykonane indywidualnie na zamówienie, z kształtowników
wysokoudarowych z wkładką aluminiową „ciepłych” z szybami termoizolacyjnymi (szyby zespolone
niskoemisyjne Uk = min 1,1 W/m2 x K), podwójnie szklone, okucia obwiedniowe, rozwieralno – uchylne,
w oknach zamontować nawiewnik higrosterowany, wymiary zewnętrzne okna 100x50 cm;
- drzwi zewnętrzne PVC w kolorze białym wykonane indywidualnie na zamówienie z kształtowników jak
wyżej „ciepłych” , płyciny ocieplone pełne, wymiar zewnętrzny drzwi 100x205 cm;
okucia drzwi standard, zamki drzwiowe wpuszczane z wkładką patentową z wyjątkiem drzwi do
pomieszczenia z nagrzewnicą, w których należy zamontować zamek rolkowy też z wkładką patentową;
- drzwi wewnętrzne pełne z PVC w kolorze białym, bez ocieplenia, okucia standard, zamki wpuszczane z
wkładką patentową, wymiar zewnętrzny drzwi 100x205 cm;
- podokienniki i parapety z PVC w kolorze białym; wymiar pod względem szerokości dopasować do
szerokości ścian osłonowych z płyty warstwowej przyjmując zasadę, iż podokiennik i parapet powinien
wystawać poza lico ściany do 5 cm;
- ścianki ustępowe z PVC w kolorze białym, systemowe z okuciami standard, z zamontowanym
zamknięciem kabiny od środka, wysokość całkowita ścianki od posadzki do górnej krawędzi 200 cm,
dołem prześwit szerokości 25 cm.
10.3. Technologia montażu
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Stolarka drzwiowa i okienna osadzana jest w ościeżu bez węgarków w płycie warstwowej grubości 10 cm
w przypadku zaplecza hali sportowej natomiast w przypadku samej hali w ościeżu też bez węgarka
stworzonym przez kształtowniki stalowe o profilu zamkniętym.
1) Ościeża bez węgarkowe występujące w ścianach z płyty warstwowej lub z kształtowników stalowych
powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz
umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.
2) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica.
3) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów drzwiowych i okiennych oraz wymiary
drzwi i okien podanych w projekcie budowlanym.
4) Usytuowanie ewentualnych progów względem płaszczyzny ościeży powinno po ustawieniu na nim
drzwi zapewniać prawidłowe jego przyleganie.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej i okiennej w ościeżu:
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę drzwiową lub okienną na podkładkach
lub listwach dystansowych.
2) W ościeżach bez węgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna
wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem
termoizolacyjnym.
3) Ustawienie drzwi i okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.
4) Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu oraz stan techniczny i działanie okuć.
5) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków
do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.
6) Zamocowane drzwi i okna należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych.
7) Osadzenie podokienników i parapetów PVC należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
8) Osadzone drzwi i okna po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie
zamknąć.
10.4. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien
obejmować:
 sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
 sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
 sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem
cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych,
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem,
 inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .
10.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
ww. i zapisów w dzienniku budowy,
 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych
właściwości techniczno-użytkowych.

SST. 11.

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem ulic

CPV 45233250 – 6

11.1. Przeznaczenie i zakres stosowania SST
Niniejsza SST ma zastosowanie do wykonania robót związanych z utwardzeniem miejsc komunikacji
pieszej oraz samochodowej na terenie projektowanej hali sportowo-rekreacyjnej oraz na terenie
istniejącej Szkoły Zbiorczej.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.9.1.
11.2. Zastosowane materiały i ich odbiór
Projektowany zakres rzeczowy należy wykonać przy użyciu niżej wymienionych materiałów:
- kostka betonowa grubości 6 cm szara,
- kostka betonowa grubości 8 cm (szara i czerwona)
- obrzeże chodnikowe 30x8cm
- podkłady z materiałów sypkich, piaskowych – zgodnie z projektem budowlanym
- podbudowa betonowa z betonu C16/B20 – zgodnie z projektem budowlanym
- cement marki 35 workowany
- piasek zwykły
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia.
11.3. Technologia wykonania
Układanie nawierzchni z kostki.
Ciągi komunikacji pieszej wykonać z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowocementowej grubości 5 cm.
Pod nawierzchnię z kostki grubości 6cm wykonać warstwę odcinającą grubości 10 cm z piasku
zagęszczona mechanicznie oraz warstwę odsączającą grubości 15 cm też z piasku zagęszczoną
mechanicznie. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej zagęszczonej do grubości 10cm po
zagęszczeniu.
Ciągi komunikacji samochodowej oraz parkingi wykonać z kostki grubości 8cm szarej. Miejsca
parkingowe wydzielić pasami z kostki czerwonej. Pod nawierzchnię z kostki grubości 8 cm wykonać
warstwę odcinającą z piasku grubości 15 cm zagęszczonego mechanicznie oraz podbudowę betonową
grubości 10cm po zagęszczeniu z betonu marki C16/B20.
Projektowane nawierzchnie od strony trawników obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8
cm posadowionym na ławie betonowej z B20. Chodniki wykonać ze spadkiem poprzecznym 0,5 – 2 %
od budynku na zewnętrz, celem odprowadzenia wód opadowych w kierunku terenów zielonych.
Obrzeża betonowe należy założyć również w miejscach styku kostki grubości 6 cm z kostką grubości 8
cm.
W bramach wjazdowych na teren posesji założyć krawężniki betonowe o wymiarach 100x25x12 cm na
ławie betonowej. Krawężniki te wtopić tak aby góra krawężnika licowała z górą kostki betonowej
grubości 8 cm. Spoiny obrzeży i krawężników wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.
11.4. Odbiór robót
11.4.1. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac przy wymianie chodników i
powinien obejmować:
 sprawdzenie przygotowania podłoża pod drogi i chodniki oraz parkingi,
 sprawdzenie sposobu ułożenia kostki betonowej,
 sprawdzenie sposobu ułożenia obrzeży i krawężników ulicznych betonowych,
 sprawdzenie wykonania gotowych dróg i chodników, parkingów w tym,: prawidłowości
przylegania kostki do podłoża piaskowego, prawidłowości ułożenia kostki oraz betonowych
krawężników ulicznych, prawidłowości i równości ułożenia powierzchni, spadków, wizualna ocena
szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia,
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy
sporządzić protokół .
11.4.2.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
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sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
 sprawdzenia prawidłowości wykonania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
protokołów odbiorów międzyfazowych,
Normy








PN-87/S-02201 Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział nazwy, określenia
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
Aprobata techniczna na kostkę betonową
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek

SST.12.

CPV 45342000 – 6

Ogrodzenie placu

12.1. Zakres robót
Przedmiotem SST jest wykonanie ogrodzenia wydzielonego z działki terenu, na którym wybudowana
zostanie hala sportowo-rekreacyjna z budynkiem zaplecza oraz piłko chwyty w hali sportoworekreacyjnej.
W zakresie powłok antykorozyjnych można posiłkować się SST 06 Wykonanie pokryć i konstrukcji a
w zakresie wykonania stóp betonowych można posiłkować się SST 02 Roboty betonowe.
12.2. Stosowane materiały
- siatka stalowa, pleciona, ocynkowana z drutu min ø2,8mm wysokości 150 cm
- słupki ogrodzeniowe stalowe z rury dz=50mm ocynkowane, zamknięte od góry kapturkiem stalowym
lub z PCV
- piasek budowlany
- beton zwykły marki B 20
- drut stalowy, ocynkowany lub linka stalowa grubości 6,3mm
- śruby rzymskie
- brama wjazdowa szerokości 300 cm o konstrukcji stalowej z kształtowników wypełnionej siatką j.w.
- furtka szerokości 100 cm o konstrukcji stalowej z kształtowników wypełniona siatką j. w.
- obrzeża betonowe 20*6cm
- siatka propylenowa grubości 2,3 mm o oczkach 8x8 cm
- linka stalowa ocynkowana grubości 3 mm
- rury stalowe Ø 80 mm
- farby na powłoki antykorozyjne
12.3. Używane narzędzia i sprzęt
narzędzia ręczne:
- łopata, szpadel, kilof, taczka, młotek ciesielski, młotek ślusarski 1,5kg, piła do drewna tzw. lisi ogon,
długości min 1200mm, sznurek murarski, wielokrążek z linkami naciągowymi
sprzęt mechaniczny:
- piła tarczowa, ręczna, elektryczna na napięcie 230V,
- wkrętarka akumulatorowa lub elektryczna na napięcie 230V
- betoniarka elektryczna pojemności 250dm3
12.4. Zasady wykonywania robót
Ogrodzenie działki należy wykonać z siatki plecionej ocynkowanej o wysokości 1,5m na słupkach
stalowych z rur średnicy 50mm też ocynkowanych.
Słupki osadzone w zabetonowanych gniazdach. Rozstaw słupków co 2,50m. Stopa fundamentowa pod
słupki o wymiarach 30x30x80cm, posadowiona na podsypce piaskowej grubości 20cm. Gniazda
słupków wypełnić betonem marki B 20. Zagłębienie słupków w gruncie minimum 65 cm.
Linki naciągowe z drutu stalowego grubości 6,3mm lub linki stalowej ułożone w trzech rzędach w
rozstawie symetrycznym.
Bramę wielkością dostosować do wymogów projektu budowlanego.
Siatka pomiędzy słupkami powinna być naciągnięta w taki sposób i z taką siłą aby nie było widać
luźnych zwisów i pofalowań. Ten sam wymóg odnosi się do linek naciągowych.
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Słupki należy ustawić pionowo w obu osiach i w linii prostej.
Pomiędzy słupkami ułożyć obrzeża betonowe na ławie piaskowej. Wysokość posadowienia obrzeży
dostosować do siatki ogrodzeniowej tak aby prześwit pomiędzy dołem siatki a górą obrzeża nie był
większy niż 5 cm.
Piłko chwyty – słupy stalowe o śr 80 mm, ocynkowane pokryte lakierem poliestrowym wysokość 3.40
m od powierzchni płyty boiska oraz z siatki propylenowej (2.3 mm), oczko o wym. 8x8 cm.
Siatka w górnej części zawieszona na lince stalowej ocynkowanej grubości 3 mm.
Długość każdego piłko chwytu 10.0 m, rozstaw słupów co 5.0 m. Słupy osadzone w stopach o
wymiarach określonych rysunkami szczegółowymi w projekcie budowlanym. Stopy betonowe należy
wykonać na etapie realizacji podbudowy pod nawierzchnię sztuczną hali sportowo-rekreacyjnej.

12.5. Metody i zakres kontroli
Stosować zasady kontroli według części ogólnej ST.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem jakości oraz właściwości w
doborze materiału.
Stosować wytyczne zawarte w wydaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych ARKADY 1989”
12.6. Inne wymagania
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie materiałów
workowanych powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
SST 13 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
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13.1. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy wyposażeniu hali sportowo-rekreacyjnej w urządzenia
typowo sportowe.
13.2.Stosowane materiały
- beton C16/B20
- tarcica szalunkowa grubości 25 mm
- gwoździe budowlane wg wyboru
- wkręty do drewna wg wyboru
13.3. Stosowane narzędzia i sprzęt
Stosować należy narzędzia i sprzęt drobny przeznaczony i będący przydatnym w wykonaniu szalunków
drewnianych oraz ułożeniu mieszanki betonowej i obsadzeniu elementów stalowych w masie
betonowej. Zastosowane narzędzia i sprzęt powinny posiadać stosowne atesty dopuszczające do
bezpiecznego ich używania.
Narzędzia i sprzęt drobny są do wyboru przez wykonawcę.
13.4. Stosowane urządzenia
- dwie typowe bramki profesjonalne do piłki ręcznej o wymiarach 300x200 m każda z siatkami w
kolorze białym wyposażone w komplet tulei stalowych do mocowania bramek; bramki zbudowane z
kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo zamiennie dopuszcza się z kształtowników
aluminiowych
- komplet słupków do piłki siatkowej profesjonalnych z ręcznym mechanizmem naciągowym
wyposażone w komplet tulei do obsadzania słupków przed zawodami; tuleje muszą mieć w komplecie
zatyczki metalowe zakładane na tuleje w czasie rozgrywania innych dyscyplin sportowych; słupki z
kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo zamiennie dopuszcza się z kształtowników
aluminiowych;
- siatka do gry w piłkę siatkową profesjonalna PE w kolorze białym o oczkach 10x10 cm wyposażona w
taśmy boczne i antenki z PVC oraz linkę naciągową górną stalową ocynkowaną z obramowaniem z
taśmy nylonowej pokrytym winylem
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- komplet słupków do tenisa ziemnego profesjonalnych z ręcznym mechanizmem naciągowym
wyposażone w komplet tulei do obsadzania słupków przed zawodami; tuleje muszą posiadać w
komplecie zatyczki metalowe zakładane na tuleje w czasie rozgrywania innych dyscyplin; słupki z
kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo zamiennie dopuszcza się z kształtowników
aluminiowych;
- siatka profesjonalna z polipropylenu do gry w tenisa ziemnego w kolorze białym o oczkach 4,5x4,5
cm wyposażona w ocynkowaną stalową linkę naciągową z obramowaniem z taśmy ze wzmocnionego
nylonu
- typowe przenośne stanowisko sędziego do piłki siatkowej wykonane z kształtowników aluminiowych
z siedziskiem i pulpitem do pisania; stanowisko powinno być wyposażone w dwa kółka jezdne,
całkowita wysokość stanowiska 270 cm
13.4. Zasady montażu
Zasady te sprowadzają się do zakupu właściwych urządzeń, dostarczeniu ich na budowę i wykonaniu
stóp fundamentowych, w których należy obsadzić tuleje stalowe dla obsadzania tychże urządzeń.
Stopy fundamentowe należy wykonać na etapie realizacji podbudowy pod nawierzchnię sztuczną.
Słupki do gry w siatkówkę koszykówkę i tenisa ziemnego występują jako elementy przenośne
montowane okresowo do tulei zabetonowanych w stopach betonowych. Wymiary stóp określają rysunki
szczegółowe zawarte w projekcie budowlanym.
Z chwilą odbioru końcowego następuje przekazanie urządzeń sportowych użytkownikowi obiektu.
Wszystkie urządzenia muszą bezwzględnie posiadać certyfikat bezpieczeństwa i dokumenty
dopuszczające te urządzenia do eksploatacji.

……………………………………
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