
�����������	�
�������������������	���������������������������������� !�"#�� �����)&�
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

Wykonawca robót b�d�cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi�zany jest posiada�
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pó�niejszymi 
zmianami).  
	rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie i 
spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.  

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  
UWAGI!

1. Nawierzchnia  powinny by�  stosowane  zgodnie  z instrukcjami producenta  i 
projektem technicznym opracowanym dla okre�lonego zastosowania. 

2. Projekt powinien by� zgodny z wła�ciwymi normami i obowi�zuj�cymi przepisami, w 
szczególno�ci z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgl�dnia�
wła�ciwo�ci techniczno - u�ytkowe wykładziny. 

4. Wykonanie i odbiór urz�dze� sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.po�., warunków technicznych stosowania i Polskich 
Norm. 

6.KONTROLA JAKO�CI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6.  

7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.2.Zasady obmiarowania  
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) uło�enia nawierzchni syntetycznej.  

8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
Odbiór nale�y przeprowadzi� zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta 
nawierzchni.  
Zgodnie z kart� techniczn� oferowanej nawierzchni syntetycznej.  
Badania kontrolne obejmuj� kontrol�: 

• Równo�ci nawierzchni. 

• Pochyle� podłu�nych i spadków poprzecznych. 

• Grubo�ci nawierzchni. 

• Technicznych dokumentów kontrolnych : 

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej: 

1. Badania na zgodno�� z norm� PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik bada� specjalistycznego laboratorium 
badaj�cego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
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2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowan� inwestycj� wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 
t� nawierzchni�. 

9.PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotycz�ce warunków płatno�ci podane s� w ST -0 „Wymagania ogólne" 
punkt 9.  

9.2.Zasady rozliczenia i płatno�ci  
Rozliczenie pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� za wykonane nawierzchni typu 
„poliuretan” b�dzie dokonana według nast�puj�cego sposobu:  
Wynagrodzenie jednostkowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, i badania 
składaj�ce si�  
na jej wykonanie nawierzchni, okre�lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:  
- robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami;  
- warto�� zu�ytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikaj�cymi z technologii robót z kosztami zakupu;  
- warto�� pracy sprz�tu z narzutami;  
- koszty po�rednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  
- podatki zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (bez podatku VAT);  
- przygotowanie stanowiska roboczego;  
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;  

Kwota jednostkowa uwzgl�dnia równie�  przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezb�dnych robót pomocniczych i towarzysz�cych takich jak np. 
bariery zabezpieczaj�ce, o�wietlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zu�ycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyj�cia innych zasad okre�lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozlicze� pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� sprawy te musz� zosta� szczegółowo 
ustalone w Umowie.  

10.PRZEPISY ZWI�ZANE  
10.1.Normy i Rozporz�dzenia  
PN-EN 1969:2002  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie  

grubo�ci nawierzchni sportowych z tworzyw 
sztucznych  

PN-EN 12228  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie  
 wytrzymało�ci poł�czenia nawierzchni sztucznych  
PrPN-prEN 14877  Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów 

sportowych – Specyfikacja  

(lub odpowiadaj�ce im normy EN) 

10.2. Inne dokumenty:  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z pó�niejszymi zmianami),  
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z pó�niejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pó�niejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;  
z pó�niejszymi zmianami),  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 06 

B.06.00.00 OGRODZENIE, URZ�DZENIA SPORTOWE 
– CPV 45340000-2 

OBRZE�A BETONOWE – CPV 45212221-1 
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1.WST�P 
1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania ogrodzenia, wyposa�enia sportowego oraz obrze�y betonowych 
dla  boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m. 

1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót obj�tych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie ogrodze� oraz obrze�y betonowych zwi�zanych z budow�  
boiska sportowego.  
Roboty wchodz�ce w skład SST-06:  

– Ogrodzenie – CPV 45340000-2  
           – Obrze�a betonowe – CPV 45212221-1  

1.4.Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich  
normach i wytycznych oraz okre�leniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 
1.4.  
Obrze�a betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub  
dwustronnie powierzchni� boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu. 
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o ró�nym sposobie jego splotu (płóciennym, 
sko�nym), pleciona z płaskich i okr�głych spirali, zgrzewana, skr�cana oraz kombinowana 
(harfowa, p�tlowa, półp�tlowa), o ró�nych wielko�ciach oczek.  
Stalowa linka usztywniaj�ca -równomiernie skr�cone splotki z drutu okr�głego tworz�ce 
lin� stalow�.  
Wysoko�� ogrodzenia -odległo�� mi�dzy poziomem terenu a najwy�szym punktem 
ogrodzenia.  

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich 
czynno�ci na terenie budowy , metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  

2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mog� by�  
stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w:  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 

poz. 2016; z pó�niejszymi zmianami).  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881);  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci(Dz. U. z  2002r., Nr 166. 

poz. 1360, z pó�niejszymi zmianami).  
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Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotycz�ce stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” p-kt 2.  

2.2.Wymagania szczegółowe  
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony 
-  słupki z rur stalowych Ø 60mm o wys. 4m ponad ziemi�, malowane farb� ftalow�;  
-  słupki przy furtkach z rur stalowych Ø 80mm, malowane farb� ftalow�;  
- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem 

sztucznym PCV   (Ø,4mm) o wym. oczka 35x35mm;  
- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko 

2.3.Obrze�a betonowe  
2.3.1.Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych  

Wymiary obrze�y betonowych podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Wymiary obrze�y, cm Rodzaj 
obrze�a 1 b h r 

Ow 
75 
90 

100

8 
8 
8

30 
24 
30

3 
3 
3

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 
Dopuszczalna  odchyłka, 
m 

Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 
1 ± 8 

b, h ± 3 

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y  
Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub  
zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny 
przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3.  

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 
Dopuszczalna wielko�� wad 

i uszkodze�Rodzaj wad i uszkodze�
Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w mm 2 
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ograniczaj�ce powierzchnie 
górne (�cieralne) niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 

ograniczaj�cych pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długo��, mm, max 
gł�boko��, mm, max 

2 
20 
6 

2.3.4.Składowanie  
Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo��
minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a.  

2.3.5.Beton i jego składniki  
Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30. 

2.4.Ława betonowa  
Ławy betonowe maj� za zadanie utwierdzenie obrze�y betonowych.  
Beton na ławy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiada� wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilo�� cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  
  najwi�ksza dopuszczalna warto�� stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopie� mrozoodporno�ci-W2;  
- wytrzymało�� betonu wg PN-88/B-06250;  

2.5.Stopy betonowe  
Stopy betonowe maj� za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 
piłkochwytów/ogrodzenia.  
Beton na stopy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiada� wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu B25;  
- najwi�ksza dopuszczalna warto�� stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopie� mrozoodporno�ci-W2;  
- wytrzymało�� betonu wg PN-88/B-06250;  

2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"  
Deskowanie powinno zapewni� sztywno�� i niezmienno�� układu oraz bezpiecze�stwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno by� skonstruowane w sposób umo�liwiaj�cy łatwy jego 
monta� i demonta�. Przed wypełnieniem mieszank� betonow�, deskowanie powinno by�
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.  
Klasa betonu, je�li w dokumentacji projektowej lub SST nie okre�lono inaczej, powinna 
by� B 15 lub B 20 (urz�dzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. Beton powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu s�: 
cement, kruszywo, woda i domieszki.  
Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełnia�
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by� zgodne z 
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.  
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Kruszywo do betonu (piasek, �wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełnia� wymagania PN-B-06712.  

Woda powinna by� „odmiany 1" i spełnia� wymagania PN-B-32250. Bez bada�
laboratoryjnych mo�na stosowa� wod� pitn�.  

Domieszki chemiczne do betonu powinny by� stosowane je�li przewiduj� to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku 
braku danych dotycz�cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by� dokonany zgodnie 
z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spełnia� wymagania PN-B-23010.  

Pr�ty zbrojenia mog� by� stosowane je�li przewiduje to dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Pr�ty zbrojenia powinny odpowiada� PN-B-06251. 
Stal dostarczona na budow� powinna by� zaopatrzona w za�wiadczenie (atest) 
stwierdzaj�ce jej gatunek. Wła�ciwo�ci mechaniczne stali u�ywanej do zbrojenia betonu 
powinny odpowiada� postanowieniom PN-B-03264.  

3.SPRZ�T  
Monta� elementów r�cznie.  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  
Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia�
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy.  
Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na własny koszt.  
Wykonawca robót b�d�cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi�zany jest posiada�
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport 
(Ustawa z dnia 27.04.2001   o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pó�niejszymi zmianami).  
	rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie i 
spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Transport obrze�y betonowych powinien odbywa� si� w liczbie sztuk nieprzekraczaj�cych 
obci��enia zastosowanego �rodka transportu. Przewo�one elementy nale�y zabezpieczy�
przed przesuwaniem.  

4.2.Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania 
nie powinien powodowa�:  
-segregacji składników;  
-zmiany składu mieszanki;  
-zanieczyszczenia mieszanki;  
-obni�enia temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach 
technologicznych.;  

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 
punkt5.  

5.2.Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi  
W przypadku wyst�pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi� o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
i Projektanta oraz wstrzyma� prowadzenie robót, je�eli dalsze ich prowadzenie mo�e 
wpłyn�� na bezpiecze�stwo konstrukcji lub robót. Zgod� na wznowienie robót wydaje 
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedło�eniu przez Wykonawc�:  
-  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  
- skutków finansowych wynikaj�cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego;  

5.3.Wykonanie ogrodzenia  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane roboty.  

W zale�no�ci od wielko�ci robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpo�rednio na placu budowy i 
na zapleczu.  
Przed wykonaniem wła�ciwych robót ogrodzeniowych nale�y wytyczy� tras� ogrodzenia w 
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza� Inspektora Nadzoru.  
Do podstawowych czynno�ci, obj�tych niniejsz� SST, przy wznoszeniu ogrodze� nale��:  
-wykonanie dołów pod słupki;  
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;  
-ustawienie słupków (metalowych);  
-wykonanie wła�ciwego ogrodzenia (rozpi�cie siatki metalowej lub z tworzywa 
sztucznego);  
-wykonanie bram i furtek.  

5.4.Wykonanie dołów pod słupki  
Je�li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod 
słupki powinny mie� wymiary w planie co najmniej o 20 cm wi�ksze od wymiarów słupka, 
a gł�boko�� od 1,0 do 1,1 m.  
Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nale�y wykona�
doły pod słupki naro�ne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a nast�pnie dokona�
podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji projektowej.  
Nale�y d��y�, aby odległo�ci mi�dzy słupkami po�rednimi były jednakowe we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia.  

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mog� by� osadzone 
w betonie uło�onym w dołku.  
Słupek nale�y wstawi� w gotowy wykop i napełni� otwór mieszank� betonow�
odpowiadaj�c� wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek nale�y 
podeprze�.  
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, mo�na 
wykorzystywa�  
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do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w 
betonie, a je�li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni�sza od 10°C - po 
14 dniach.  

5.6.Ustawienie słupków  
Słupki, bez wzgl�du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta� pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdowa� si� na jednakowej wysoko�ci. Słupki z 
rur powinny mie� zaspawany górny otwór rury.  
Słupki ko�cowe, naro�ne, bramowe oraz stoj�ce na załamaniach ogrodzenia o k�cie 
wi�kszym od 15° nale �y zabezpieczy� przed wychylaniem si� uko�nymi słupkami 
wspieraj�cymi lub st��eniami regulowanymi �rub� rzymsk�, ustawiaj�c je wzdłu� biegu 
ogrodzenia pod k�tem około od 20 do 45°.  
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny by� przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniaj�cych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki ko�cowe, naro�ne i bramowe powinny by� dodatkowo przystosowane 
do umocowania do nich siatki.  

5.7.Rozpi�cie siatki ogrodzeniowej  
Je�li instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nale�y rozwiesi� osiem linek (drutów) 
usztywniaj�cych: na dole i w �rodku ogrodzenia co 500mm i przymocowa� je do słupków. 
U góry, jako usztywnienie nale�y zastosowa� rur� Ø 42mm. Do słupków ko�cowych, 
naro�nych i bramowych linki musz� by� starannie przymocowane. Linki powinny by�
umocowane tak, aby nie mogły przesuwa� si� i wywiera� nacisku na słupki naro�ne i 
bramowe, a w przypadku zerwania si�, aby zwabiały siatk� tylko mi�dzy słupkami. Linki 
napina si� wyci�garkami wzgl�dnie zł�czami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub 
innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nale�y zbyt silnie 
napina� linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki naro�ne lub bramowe.  
Siatk� metalow� przymocowuje si� do słupków ko�cowych, naro�nych i bramowych za 
pomoc� pr�tów płaskich lub zaokr�glonych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Siatk� napina si� w sposób podobny do napinania linek i 
przymocowuje si� (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn�
kraw�d� siatki metalowej nale�y ł�czy�  
z rur� Ø 42mm zaginaj�c na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna by� napi�ta 
sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.  

5.8.Wykonanie spawanych zł�cz elementów ogrodzenia  
Zł�cza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiada� wymaganiom PN-M-69011.  

Wytrzymało�� zm�czeniowa spoin powinna wynosi� od 19 do 32 MPa. Odchyłki 
wymiarów spoin nie powinny przekracza� ± 0,5 mm dla grubo�ci spoiny do 6 mm i ± 1,0 
mm dla spoiny powy�ej 6 mm.  

Odst�p, w zł�czach zakładkowych i nakładkowych, pomi�dzy przylegaj�cymi do 
siebie płaszczyznami nie powinien by� wi�kszy ni� 1 mm.  

Zł�cza spawane nie powinny mie� wad wi�kszych ni� podane w tablicy 1. Inspektor 
Nadzoru mo�e dopu�ci� wady wi�ksze ni� podane w tablicy 1 je�li uzna, �e nie maj� one 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.  

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zł�czach spawanych, wg PN-M-69775 

Rodzaj wady 
Dopuszczalny wymiar wady,

mm 

Brak przetopu  2,0 
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Podtopienie lica  
Porowato��  
Krater  
Wkl��ni�cie lica  
Uszkodzenie mechaniczne  
Ró�nica wysoko�ci s�siednich 
wgł�bie�  
i wypukło�ci lica  

1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 

3,0 

5.9.Wykonanie bram i furtek  
Bramy i furtki nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� lub SST, a w 
przypadku braku wystarczaj�cych ustale� ich lokalizacj�, konstrukcj� i wymiary ustala 
Inspektor Nadzoru.  
Zaleca si� wykonanie bram i furtek z k�towników (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 
50x50x6mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi 
(przykład podano w Dokumentacji Projektowej).  
Ka�da brama i furtka powinna by� kompletna z niezb�dnym wyposa�eniem jak zawiasy, 
rygle, zamki itp.  

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach  

Malowanie ogrodze� metalowych 
Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nale�y malowa� pierwszy raz po 

zaobserwowaniu pojawiania si� rdzy, a nast�pnie przeci�tnie co 4 do 5 lat w celu 
zabezpieczenia stali przed korozj�.  

Zaleca si� przeprowadza� malowanie w okresie od maja do wrze�nia, wył�cznie w 
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nale �y malowa�
p�dzlem lub wałkiem w temperaturze poni�ej +5°C, jak równie � malowa� metod�
natryskow� w temperaturze poni�ej +15°C oraz podczas wyst �puj�cej mgły i rosy.  

Nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad przy malowaniu ogrodze�:  
-  z powierzchni stali nale�y usun�� bardzo starannie pył, kurz, ple�nie, tłuszcz, rdz�, 

zgorzelin�, ew. star�, łuszcz�c� si� farb� i inne zabrudzenia, zmniejszaj�ce 
przyczepno�� farby do podło�a przez zmywanie, usuwanie przy u�yciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów �ciernych, piaskowanie, odpalanie, 
ługowanie lub przy zastosowaniu innych �rodków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 
i PN-ISO-8501-1;  

- przed malowaniem nale�y wypełni� wgł�bienia i rysy na powierzchniach za pomoc�
kitów lub  szpachlówek ogólnego stosowania, a nast�pnie - wygładzi� i zeszlifowa�
podło�e pod farb�,  

- do malowania mo�na stosowa� farby ogólnego stosowania przeznaczone do u�ytku 
zewn�trznego, dobrej jako�ci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:  

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);  
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, 

akrylowe, itp.     oraz rozcie�czalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;  
- farb� dłu�ej przechowywan� nale�y przygotowa� do malowania przez usuni�cie 

„ko�ucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (poł�czenie l�ejszych i ci��szych składników farby), rozcie�czenie zbyt 
zg�stniałej farby, ew. przecedzenie (usuni�cie nierozmieszanych resztek osadu i innych 
zanieczyszcze�);  
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- malowanie mo�na przeprowadza� p�dzlami, wałkami malarskimi lub ew. metod�
natryskow� (pistoletami elektrycznymi, urz�dzeniami kompresorowymi itp.);  
- z zasady malowanie nale�y wykona� dwuwarstwowo: farb� do gruntowania i farb�

nawierzchniow�, przy czym ka�d� nast�pn� warstw� mo�na nało�y� po całkowitym 
wyschni�ciu warstwy poprzedniej.  

Malowanie powinno odpowiada� wymaganiom PN-H-97053,  

Rodzaj farby oraz liczb� jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre�laj� SST lub 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.  
Nale�y zwraca� uwag� na dokładne pokrycie farb� miejsc stykania si� słupka metalowego 
z betonem fundamentu, ze wzgl�du na najszybsze niszczenie si� farby w tych miejscach i 
pojawianie si� rdzawych zacieków sygnalizuj�cych korozj� słupka.  
Zaleca si� stosowanie farb mo�liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
�rodowiska, z nisk� zawarto�ci� m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora Nadzoru badania na zawarto��  
szkodliwych składników.  
Wykonawca nie dopu�ci do ska�enia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstaj�ce przy myciu urz�dze� i p�dzli oraz z samej 
farby, nale�y usuwa� do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej 
neutralizacji i detoksykacji.  

5.11.Wykonanie ławy betonowej  
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si�
bez szalowania przy gruntach sypkich nale�y stosowa� szalowanie.  
Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków  
konstrukcyjnych.  
Beton roz�cielony w szalowaniu powinien by� wyrównany warstwami. Betonowanie ław  
nale�y wykona� zgodnie z PN-63/B-06251.  
Nale�y stosowa� szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�
odpowiadaj�c� PN-54/S-30001.  
Szczeliny nale�y starannie oczy�ci� na pełn� wysoko�� ławy i osuszy� przed zalaniem ich 
bitumiczn� mas� zalewowi. Przed zalaniem nale�y podgrza� mas� zalewow� do 
temperatury  
150-170°C.  

5.12.Wbudowanie obrze�y  
Podsypka piaskowa 
Podsypka piaskowa grubo�ci 3 cm powinna by� wykonana z piasku �rednio lub 
gruboziarnistego.  

Ustawienie obrze�y betonowych 
Obramowanie boiska z obrze�y ustawionych na ławie fundamentowej. Obrze�e mo�e 
wystawa� nad poziom boiska na wysoko�� 25÷30mm i tolerancj� ±1cm na 4m.  
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze 
�wiatłem (odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub 
zapraw�  
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cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy�
wod�.  
Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��  

5.13. Wyposa�enie boiska

Dwa stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-08/08A (monta� wg zalece� producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpiecze�stwa). Dopuszcza si� wariantowo – kosz z tablic� pełnowymiarow�
na podstawie podwójnej lub kosz z tablic� pomniejszon� na podstawie 
pojedynczej.  
2 bramki do piłki r�cznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-03 (monta� wg zalece� producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpiecze�stwa). 
1 komplet - siatka wraz ze słupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z 
rys. nr PB-30x50.A-05 (monta� wg zalece� producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpiecze�stwa). 

Wszystkie urz�dzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i 
zestaw do piłki siatkowej - z regulacj� wysoko�ci. 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2.Badania przed przyst�pieniem do robót  
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska� od producentów 
za�wiadczenie o jako�ci (atesty) oraz wykona� badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi� ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów.  
Do materiałów, których producenci s� zobowi�zani (przez wła�ciwe normy PN i BN) 
dostarczy�  
za�wiadczenie o jako�ci (atesty) nale��:  
-siatki ogrodzeniowe;  
-liny stalowe;  
-rury i kształtowniki na słupki;  
-drut spawalniczy;  
-pr�ty zbrojeniowe;  
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzi� Wykonawca nale�� materiały do  
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzgl�dniaj�c nieskomplikowany 
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mo�e 
zwolni� go z potrzeby wykonania bada� materiałów dla tych robót.  

6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budow� z za�wiadczeniem o jako�ci (atestem) 
producenta powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

Cz�stotliwo�� bada� i ocena ich wyników powinna by� zgodna z zaleceniami tablicy 2.  
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Tablica 2. Cz�stotliwo�� bada	 przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta.  

L.p. Rodzaj badania Liczba bada� Opis bada� Ocena 
wyników 
bada�

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchni�  
zbada�  
nieuzbrojonym okiem.  
Do ew. sprawdzenia  
gł�boko�ci wad u�y�  
dost�pnych narz�dzi  
(np. liniałów z  
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.)  

2 Sprawdzenie wymiarów 

od 5 do 10 
bada�  
z wybranych  
losowo 
elementów w  
ka�dej  
dostarczanej  
partii wyrobów  
licz�cej do  
1000 Przeprowadzi�  

uniwersalnymi  
przyrz�dami  
pomiarowymi lub  
sprawdzianami 

Wyniki  
powinny by�  
zgodne z  
wymaganiami 

W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie 
wła�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga�.  

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia nale�y zbada�:  
a) zgodno�� wykonania ogrodzenia z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymiary),  
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
c) prawidłowo�� wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,  
d) poprawno�� wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5,  
e) poprawno�� ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;  
f) prawidłowo�� wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;  
g) poprawno�� wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.  

W przypadku wykonania spawanych zł�cz elementów ogrodzenia:  
a) przed ogl�dzinami, spoin� i przylegaj�ce do niej elementy ł�czone (od 10 do 20 mm z 

ka�dej strony) nale�y dokładnie oczy�ci� z �u�la, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i 
innych zanieczyszcze� utrudniaj�cych prowadzenie obserwacji i pomiarów;  

b) ogl�dziny zł�czy nale�y przeprowadzi� wizualnie z ewentualnym u�yciem lupy o 
powi�kszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny by� stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;  

c) w przypadkach w�tpliwych mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymało�ci zm�czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;  

d) zł�cza o wadach wi�kszych ni� dopuszczalne powinny by� naprawione powtórnym 
spawaniem;  

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� ustalonych w odpowiednich punktach SST-
6 zostan�  
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazuj� odst�pstwa od postanowie�
SST-6 zostan� rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
Jednostk� obmiarow� wykonanego ogrodzenia jest mb.  
Jednostk� obmiarow� wbudowanych obrze�y jest mb wykonanego kraw��nika zgodnie z  
dokumentacj� projektow� i pomiarami w terenie.  

8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych 
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.  

9.PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" 
punkt 9.  
Podstaw� płatno�ci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrze�a.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
-oznakowanie robót;  
-wyznaczenie zarysu wykopu;  
-przeprowadzenie niezb�dnych pomiarów i bada� wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru;  
-wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych;  
-oczyszczenie i uporz�dkowanie terenu robót;  

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia  
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych;  
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniaj�cy stabilno��;  
- uporz�dkowanie terenu;  
- przeprowadzenie bada� i pomiarów kontrolnych;  

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrze�a betonowego  
Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje:  
- zapewnienie niezb�dnych �rodków produkcji;  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- wykonanie koryta;  
- roz�cielenie i ubicie podsypki;  
- ustawienie obrze�a;  
-wypełnienie spoin;  
-obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a;  
- wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- uporz�dkowanie terenu po wykonanych robotach;  
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10.PRZEPISY ZWI�ZANE  
10.1. Normy i Rozporz�dzenia  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-H-97051  Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stali,  
 staliwa i �eliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

PN-H-97053  Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych.  
 Ogólne wytyczne  
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
PN-M-80026  Druty okr�głe ze stali niskow�glowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-80201  Liny stalowe z drutu okr�głego. Wymagania i badania  
PN-M-82054  	ruby, wkr�ty i nakr�tki stalowe ogólnego przeznaczenia.  
 Ogólne wymagania i badania  

PN-ISO-8501-1  Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie  
przygotowania nie zabezpieczonych podło�y stalowych oraz  
podło�y stalowych po całkowitym usuni�ciu wcze�niej  
nało�onych powłok  

BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ci�gnione na zimno. Wymiary  

BN-89/1076-02  Ochrona przez korozj�. Powłoki metalizacyjne cynkowe i  
 aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
�eliwnych.  
 Wymagania i badania  

BN-83/5032-02  Siatki bezw�zełkowe ci��kie z polietylen  

BN-80/6366-02  Siatki metalowe. Siatki plecione �limakowe  

(lub odpowiadaj�ce im normy EN) 

10.2.Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr  207, 
poz. 2016; z pó�niejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z pó�niejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pó�niejszymi 
zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. z 2001r.,  
Nr 62, poz. 627; z pó�niejszymi zmianami),  


