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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.0.0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot ST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-1.0.0 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

WYMIANA POSADZKI W HALI SPORTOWEJ BUDYNKU MŁODZIEŻOWGO 

CENTRUM SPORTU I REKREACJI. 

UL. NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCZECIN 

Dz.nr 6/1; OBR. 1046 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Użyte w ST  wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                         

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.                                         

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora 

nadzoru) 

  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                      

z dokumentacją projektową i ST. 

Wykonawca musi uwzględniać: 

• zabezpieczenie terenu budowy; 

• zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych; 

• bezpieczny transport materiałów i ich składowanie ze względu na prowadzenie prac 

w obiekcie hali sportowej; 

• wykonywanie prac głośnych w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem; 

• uzgodnienie z administratorem sposobu, czasu i zakresu wykorzystywania pomieszczeń i 

terenu hali sportowej. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                          

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

  Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

    Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy    

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 

obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). 

  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

  Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   

ilościowych   i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

  Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

swoim zamiarze, co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez  Zamawiającego. 

  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   

zatwierdzeniem    systemu    kontroli   Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy 

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest 

zadowalający. 

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  

posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

  Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych  na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                           

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  

miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

  Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

  Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

  Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-    Polską Normą lub 

-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

  Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na 

dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

    robotach, 

-   uwagi i polecenia Zamawiającego, 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                                    

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
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6.7.2 Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.   

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde  

życzenie Zamawiającego.                                                                                                                                                                      

6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych), 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

  Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 

syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i  ST   z 

uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została  sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

  Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 

wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w 

dokumentacji projektowej. 

 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-1.0.0 

  Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-

1.0.0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.0 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.    Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: Wymiana posadzki w Hali 

Sportowej Budynku Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji.  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek istniejących elementów: 

Elementy przewidziane do demontażu: 

- demontaż istniejącej posadzki wraz z konstrukcją i podbudową z chudego betonu ok.1325 m2, 

- rozbiórka istniejących tablic do gry w koszykówkę zamocowanych do ściany wraz                            

z konstrukcją mocującą – 4 szt., 

- rozbiórka istniejących bramek do gry w piłkę ręczną zamocowanych do ściany wraz  

konstrukcja mocującą – 2 szt. 

- demontaż istniejących elementów wyposażenia hali sportowej, które mogą zostać 

uszkodzone podczas prac, 

- rozbiórka zabudowy przykrywającej drzwi D1 od wewnątrz hali sportowej, 

- rozbiórka kamiennych stopni i murków, 

- rozbiórka betonowego spocznika (ok. 3m2), 

- skucie betonowego progu pod nowy próg z cegieł klinkierowych, 

- skucie fragmentu ściany fundamentowej w otworze drzwiowym „D1” do poziomu spodu 

posadzki cementowej nowoprojektowanej podłogi hali sportowej. 

- wykonanie niezbędnych prac towarzyszących do powyższych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                    

i wytycznymi. 

 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki 

- gruz  betonowy, 

- gruz ceramiczny, 

- legary drewniane, 

- parkiet dębowy, 

- drzwi, - drewniane, 

- elementy metalowe konstrukcji tablic do gry w kosza i bramek, 

- grunt.  

 

3.Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami 

wyburzeniowymi, młotami kującymi, odkurzaczem przemysłowym, wyciągiem 

budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym 

zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, - kontenerami do gromadzenia 

odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym. 
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4.Transport 

  Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Do 

czasu wywiezienia odpady  powinny być składowane w kontenerach. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w 

energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

6.Kontrola jakości robót 

  Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2. 

 

7. Obmiar robót 

  Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót. 

 

8. Odbiór robót 

  Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

  Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. Uwagi szczegółowe 

  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora. 

 

11. Przypisy związane 

  Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o 

odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporządzenia: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.112,poz.1206) 

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, 

lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 

małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów 

(2001.152.1735) 

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 

(2001.152.1737) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.1 
PODŁOGA HALI SPORTOWEJ 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podłogi w hali sportowej wykończonej wykładzina sportową PVC 

heterogeniczną. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podłogi w obiekcie przetargowym: 

- wykonanie nowej posadzki hali wraz konstrukcja, z wyposażeniem i oliniowaniem boiska, 

- wykonanie listew systemowych ściennych i progowych, 

- prace towarzyszące ww. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym, rysunkami i wybranym systemem danego producenta. 

  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

  Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy (PN-EN 191-1:2002) zbrojona siatką metalową z drutu o śred. 4mm  

  o oczku 10x10mm. 

 

2.4. Izolacja termiczna ESP 100 

 Płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS 100) o grubości 10 cm zgodne z normą PN-EN  

13163+A1:2015-03. 

Izolacja termiczna o parametrach nie gorszych niż: 
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 [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥150 kPa  

 [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,036 W/mK  

 

2.5. Wykładzina sportowa PVC heterogeniczna o gr. 8,3mm 

 Podłogę należy wykończyć  wielowarstwową sportową  wykładziną PVC (z polichlorku winylu)  

zabezpieczoną poliuretanem,  grubość warstwy użytkowej 0,8mm. 

Kolor wykładzin zgodnie z opisem technicznym i rysunkami technicznymi. 

Wykładzina o parametrach nie gorszych niż: 

- wykładzina PVC heterogeniczna, 

- grubość całkowita  min. 8,3mm 

- grubość warstwy użytkowej wg EN 429  -  min. 0,8mm 

- zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymagająca  stosowania dodatkowych powłok 

zabezpieczających w całym okresie użytkowania,  

- klasa reakcji na ogień „Cfl-s1” 

 

2.6. Elementy konstrukcji betonowych zgodnie z SST Konstrukcje Betonowe 

 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4.  Transport 

  Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje termiczne  

5.1.1  Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych 

warstw podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki.  

5.1.2 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.1.3 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

5.1.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

5.1.5. Temperatura wykonywania robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności 

względnej powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 

godzinach od zastosowania możliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt, należy używać 

zimowej wersji zaprawy klejącej. Przygotowanie podłoża w każdym przypadku bardzo istotne 

jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, 

stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Oceny jakości podłoża powinien 

dokonać projektant ocieplenia. Płyty należy ułożyć w dwóch warstwach każda o gr. 5cm. 

Warstwa wierzchnia przesunięta o ½ długość do warstwy spodniej. 

 

5.2. Wykładziny heterogeniczne 

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  

-wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

-suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 

CCM nie może przekraczać 2,5 %,  

-bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej,  

-gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
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-równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm 

na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

-czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 

 zanieczyszczeń (farby , zaprawa , lepik  itp.). 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  

-sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 

uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 

- Wykładzinę  należy układać w pomieszczeniach, w stałej temperaturze wynoszącej 18-27 C. 

Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta 

wykładziny podłogowej wynoszącej  maksimum 27°C.  

 -Względna wilgotność powietrza max 75%, 

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, 

w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego 

dopasowania do podłoża. 

-Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 

kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 

zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w 

opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 

wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 

  Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 

krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

 Arkusze są mocowane do podłoża za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Taśmy dwustronne 

należy ostrożnie naklejać, aby nie dopuścić do deformacji wykładziny, 

  Po przyklejeniu wszystkich arkuszy (poza centralną spoiną sali) bezpośrednio do podłoża, 

klejenie zewnętrznych krawędzi (na obrzeżach hali) należy wykonać: 10cmx 20-30cm w sposób 

przerywany. Należy przykleić spoinę centralną (25 cm po każdej stronie). W przypadku montażu 

projektu dwu- lub trzykolorowego, należy przyklejać łączenia pod różnymi kolorami.  

  Wokół krawędzi dekli podłogowych przyklejamy taśmę o szer.  8 cm , 

 

W celu zapewnienia prawidłowości montażu, należy postępować ściśle według zaleceń 

producenta, w szczególności dotyczących długości czasu, po którym można nakładać 

podłogę. Następnie  należy przewałować  powierzchnię, aby usunąć wszelkie pęcherze 

powietrza, powstałe między podłożem a podłogą.  

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów 

  Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7.  Obmiar robót 

  Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

  Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

2. sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

3. sprawdzenie grubości posadzek na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

4. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń                                  

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

9. Podstawa płatności 

  Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 191-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 

Właściwości i wymagania 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 685:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne    

                                       pokrycia  podłogowe z polichlorku winylu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.2 

IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  w obiekcie przetargowym: 

-Izolacja pozioma ścian zewnętrznych – metoda iniekcji (kompletny system) 

-Izolacja pionowa ścian zewnętrznych – mineralna masa uszczelniająca o minimalnej grubości 

3mm. 

-Izolacja pozioma i pionowa niecki – 2 x papa termozgrzewalna 

- prace towarzyszące ww. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały i wykonanie robot 

Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym, rysunkami i wybranym systemem danego producenta. 

 
2.1 Izolacja pozioma ścian zewnętrznych – kompletny system do izolacji poziomych metodą 

iniekcji 

 

Izolacje należy wykonać w formie dwurzędowej iniekcji, w ETAPIE I od strony wewnętrznej hali, w 

ETAPIE II od zewnątrz. 

Płaszczyznę muru należy nawiercić siatką otworów iniekcyjnych w rozstawie otworów 10-12cm. 

Przesunięcie rzędu co 8 cm. Otwory o średnicy 20 mm wykonać przy użyciu młotów udarowo 

obrotowych. Otwory iniekcyjne należy wiercić na głębokości ½ grubości muru pod kątem 30° 

do poziomu. Iniekcję wykonać poniżej górnego poziomu izolacji pionowej. 

Przygotowane otwory iniekcyjne należy nawilżyć przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego 

wodą, przez skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem 

wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. 

Wodę do otworów skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

W przygotowane otwory iniekcyjne należy wprowadzić grawitacyjnie, po około 30 minutach od 

nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny. Warunki stosowania środka iniekcyjnego, 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 

Jeśli system nie przewiduję materiału do flekowania otworów, do zaślepienia otworów należy 

zastosować zaprawę cementową M7. 
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2.2 Izolacja pionowa mineralna ścian zewnętrznych 

Do izolacji użyć materiałów mineralnych dedykowanych do wykonania pionowych izolacji 

przeciwilgociowych. 

Zdemontować płyty granitowe a następnie skuć istniejący tynk ścian fundamentowych. 

Odsłoniętą ścianę należy oczyścić, skuwając zawilgocony tynk, mur oczyścić szczotkami 

drucianymi.  Następnie wykonać reperację muru przy wykorzystaniu zapraw, o wymaganej 

wytrzymałości i równocześnie ciągliwości. Na tak przygotowane podłoże nałożyć mineralną 

masę uszczelniającą. Łączna grubość masy uszczelniającej powinna wynosić nie mniej jak 

3mm, o ile producent systemu nie zaleca innej grubości warstwy izolacji. 

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Po wyschnięciu zamontować płyty granitowe ponownie na specjalny klej do 

granitu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji zewnętrznej należy odpowiednio zabezpieczyć 

wykopy.  

Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania 

ogólne. Wykop należy wykonać wyłącznie ręcznie, z transportem ziemi na odkład, odkrywając 

odcinkowo fundamenty. Odkrycie ścian fundamentowych   należy wykonać na głębokość 

50cm poniżej dołu płyty granitowej.  

Odsłoniętą ścianę należy oczyścić, Przygotowane podłoże zgłosić do odbioru przed 

wykonaniem nowej izolacji. 

 

 

2.3 papa termozgrzewalna 

Należy wykonać izolację niecki podłogi z wywinięciem na ściany boczne hali 1 cm powyżej 

posadzki wykończonej. Wystający fragment papy zakryć projektowaną systemową listwa 

przypodłogową. 

Należy zastosować  papy zgrzewalne podkładowe o grubości min.3mm wykonane na osnowie 

z poliestru.  

 

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 i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z 

zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy 

wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej 

polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych 

powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na 

szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy 

cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 

lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.1. Warunki ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót powinien być wykonywany zgodnie z normami i instrukcjami użycia wybranych 

zastosowanych materiałów. 

. 

4.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 

materiałów 

 

5. ODBIÓR IZOLACJI 

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 

- odbiory międzyfazowe (częściowe), 

- odbiór ostateczny (końcowy). 
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Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

jakości materiałów, 

podkładu pod izolacje, 

każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 

uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki.  

 

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 

 

Odbiór podkładu pod izolacje powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych.poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 

oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań na narożach itp.), 

 
6. Podstawa płatności 

  Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.3 

ROBOTY MUROWE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z cegły klinkierowej w temacie: Wymiana posadzki w Hali 

Sportowej Budynku Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murków zewnętrznych i elementów wykończeniowych z kształtek 

klinkierowych w strefie wejściowej przy drzwiach D2: 

- mur z cegły pełnej klinkierowej, wym. 250x120x65mm, kolor czerwony zbliżony kolorystycznie 

do elewacji hali, 

- kształtka klinkierowa pełna, wym. 250x65x120 mm, obustronnie zaokrąglona kolor czerwony 

zbliżony kolorystycznie do elewacji hali sportowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Cegła klinkierowa pełna i kształtki klinkierowe pełne obustronnie zaokrąglone  

-  cegła - kl. 20, kolor czerwony, wymiary: 250x120x65 mm, 

-  kształtka - kl. 20, kolor czerwony, wymiary: 250x65x120 mm. 

Cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 

2.2. Zaprawy trasowe do klinkieru 

  Do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych należy użyć zapraw z dodatkiem trasu! 

Parametry techniczne: 

- do murowania i spoinowania, 

- uziarnienie: 0-3 mm, 

- klasa wytrzymałości na ściskanie: M 10 / Typ G, 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:>= 1,5 N/mm2 

- trwałość: mrozoodporna, 

- odporna na wykwity, 

- wydajność: ok. 16 l mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki, 

- zużycie wody: ok. 3,5 l / 25 kg suchej zaprawy, 

- zużycie zaprawy: w zależności od rodzaju cegieł i grubości muru, np. przy grubości  

muru 12 cm - ok. 25 l, 

- czas, w którym należy zużyć mokrą zaprawę: ok. 1 - 2 godz. 

  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

   

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zostanie zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

  Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

  Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

     spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

    połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

    końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

    Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 

    w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1.Materiały ceramiczne 

  Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy). 

 

6.2. Zaprawy 

  W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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7. Obmiar robót 

  Jednostką obmiarową robót jest – m2 lub mb muru o odpowiedniej grubości. 

  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą ST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.4 

KONSTRUKCJE BETONOWE 
                         

 

1. Wstęp 

1.1.   Przedmiot specyfikacji 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot 

betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji 

wymiana posadzki w Hali Sportowej Budynku Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji. 

   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

  Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające, mające na celu wykonanie wszystkich 

robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 

wykonywanych na miejscu. 

  Roboty betonowe obejmują: konstrukcje z betonu niezbrojone, betony zbrojone,  betony 

fundamentowe i podbudowy. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

  W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych: 

- płyta betonowa pod posadzkę sportową w hali, 

- ścianka fundamentowa pod mur z cegły klinkierowej,  

- fundamenty pod odwodnienie liniowe, próg ceglany i schody prefabrykowane,  

Wszystkie inne nie wymienione wyżej  roboty  betonowe, jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w 

projekcie. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

   Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

ST-1.0.0 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-1.0.0. Niniejsza 

specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i z betonów 

zbrojonych siatką: szalowanie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

2.      Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-1.0.0. 

 

2.2.  Szalowanie 

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 

2.2.2. Płyty deskowania: 

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 

3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 

średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.3  Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
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nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 

deskowania. 

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.  40°C oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od  150°C, w otwartych pojemnikach. 

 

2.3. Zbrojenie elementów podłogi w hali sportowej należy wykonać siatką metalową z drutu o 

śred. 4mm o oczku 10x10mm, 

Klasy betonów zgodnie z opisem technicznym. 

 

2.4 Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ] 

Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 

- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. Wzależności od 

rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od ¾odległości w świetle między prętami 

leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne 

krzywe uziarnienia kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 0÷16 mm, 0÷32 mm i 0÷63 

mm podano wg PN-88/B-06250. 

 

2.5 Cement portlandzki  

[ PN-B-3000:1990]Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 

a wszczególności: 

- nie należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki. 

Cement portlandzki marki „25” do betonów B7.5 ÷ B15, 

Cement portlandzki marki „35” do betonów B20 ÷ B35 

 

2.6 Beton towarowy [PN-EN-206-1:2003] , zgodny z: [BN-78/6736-02]. 

Beton B20 o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. 

 

3.      Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0   

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 

do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 

4.      Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0  

 

4.2.  Transport materiałów 

  Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 

wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 

luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 

drogowym. 

 

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

  Beton   powinien   być  dostarczony   i   wbudowany  w   ciągu   1   godziny   po 

wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1  Elementy betonowe  

 - Ściana betonowa pod murek klinkierowy z beton C16/20  

 - Ława betonowa pod stopnie prefabrykowane z betonu C16/20, 

 - Ława betonowa pod odwodnienie liniowe i próg z cegły klinkierowej z betonu C16/20, 
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 - Płyta betonowa w hali sportowej z betonu C20/25 gr. 15cm, 

 - Chudy beton z betonu C8/10 gr.5cm. 

wg PN-B-06250. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-

19701. 

Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, 

grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06250  i PN-B-06712 Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-

B-06250.  Dodatki powinny ponadto posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa 

dopuszczeniowe. Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta. 

  Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B- 

06250 . Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy 

szczegółowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną 

użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 

i do jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać 

wymagane certyfikaty i świadectwa jakości. 

 

 

5.2  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  

  Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie   

wyższych niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji 

cementu i  twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i twardnienia betonu. 

  

5.3  Przygotowanie do betonowania  

  Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 

oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić. 

 

5.4  Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  

  Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody 

zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 

układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 

wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 

pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 

wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 

  Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić 

gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 

zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 

antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i 

zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo 

wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 

nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu 

wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób 

pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów 

i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

  

  Projektowaną płytę  betonową należy zdylatować od istniejących ścian zewnętrznych oraz 

wykonać dylatacje techniczne zgodnie z dokumentacja techniczną br. konstrukcji. 

 

5.5. Rozbiórka szalunków i rusztowania 

  Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 
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5.6. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

  Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

-powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone,  

pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 

-styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

 

 

6.     Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- szalunków, 

- cementu i kruszyw do betonu, 

- receptury i jakości betonu, 

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

- pielęgnacji betonu. 

 

7.      OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 

 

8.      ODBIORY ROBÓT 

  Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

  Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych może być przeprowadzone 

wizualnie. Zawartość włókien może być sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litrów 

świeżego betonu, wypłukanie włókien i ich zważenie. Zawartość zmierzona nie powinna 

odbiegać o więcej niż 10% od wartości założonej. 

 

9.      PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                      

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:                              

Rozdział 5   - Deskowania 

Rozdział 6   - Roboty Betonowe 

Rozdział 7   - Zbrojenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.5 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH 
 

1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ciągów komunikacyjnych (spocznika) z betonowych płyt chodnikowych. 

 

1.2 Zakres stosowania SST . 

  Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST . 

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wykonanie ciągów 

komunikacyjnych(spocznika) z betonowych płyt chodnikowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

  1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

   1.4.2 Betonowe płyty chodnikowe – prefabrykowane płyty chodnikowe przeznaczone do 

budowy chodników dla pieszych. 

 

2. Materiały 

2.1. Spocznik z płyt betonowych 40x40x5cm  

  Nawierzchnię spocznika należy wykonać z płyt betonowych odpowiadających normie PNEN 

1339:2005 (Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.) oraz posiadających 

aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym. 

Nierówności nawierzchni mierzone łatą zgodnie nie powinny przekraczać 5 mm. Tolerancja 

spadków poprzecznych +0,5%, tolerancja rzędnych niwelety nie więcej niż +10 mm. 

 

2.2. Piasek na podsypkę. 

  Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 

 

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa. 

  Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 

 

3. Sprzęt. 

  Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego 

umocnienia zagęszczarką płytowa. 

 

4. Transport 

  Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej                         

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

  Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 MEn >80 MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od - 20% do + 20%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. Wykonawca powinien sprawdzić drożność istniejącej 

instalacji kanalizacji deszczowej, której przepełnienie bądź niewydolność może doprowadzić 

do uszkodzenia podłoża.  Należy również określić kierunki spadku terenu – spływu wody i 

zabezpieczyć podłoże przed wymywaniem, zalaniem spływającymi wodami. 

Nawierzchnię układać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

6.  Kontrola jakości. 

6.1.Kontrola jakości materiałów.  

  Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana 

płyta powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 

 

6.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 5%. 

6.3. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm. 

6.4. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o więcej niż ± 3 cm. 

6.5.   Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik   zagęszczenia  wyprofilowanego    podłoża   określony   wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego wcześniej. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20% 

Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa. 

 

6.3. Kontrola jakości wykonania. 

• Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-

04481, 

•Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe 

zagłębienie pod łata nie może przekraczać 3 cm . 

 

7. Obmiar robót 

  Jednostką obmiaru jest jednostka przedmiaru. 

 

8. Odbiór robót 

  W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

 

9. Podstawa płatność . 

  Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.6 

STOLARKA DRZWIOWA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w Hali Sportowej Budynku Młodzieżowego Centrum 

Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza 17, Szczecin. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

  Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną. 

  Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać wymaganiom 

kontraktu. 

  Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spełnią przy tym wszystkie wymogi przytoczone 

w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

2.1. Stolarka drzwiowa. 

„D1” - drzwi zewnętrzne – 1 szt. 

- dwuskrzydłowe,  

- przy drzwiach D1 należy wykonać próg z cegły klinkierowej. Rząd cegieł ułożyć obok siebie na 

wozówkę (rolka leżąca). Wysokość dostosować do projektowanej posadzki zgodnie z rysunkami 

technicznymi. 

- drzwi pełne PCW, dwuskrzydłowe, 

- należy wzorować się na istniejącej stolarce drzwiowej PCW sąsiadującej z wymianianą 

stolarką, kolor brązowy, 

- próg 2cm, 

- konstrukcja na trzech zawiasach na każde skrzydło, 

- zamek dostosowany pod wkład patentowy, 

- współczynnik przenikania ciepła Umax=1,5 W/m2K 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zostanie zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. Transport 

  Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

  Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

  Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg ST. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB (np. pianką poliuretanową). 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

drzwi 

+2 

–1 

Luzy między skrzydłami 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

5. sprawdzenie zgodności wymiarów, 

6. sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

7. sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

8. sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

9. sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

10. sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

  Jednostką obmiarową robót jest: 

– szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

  Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

 

9.  Podstawa płatności 

  Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
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10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1.1.7 

WYPOSAŻENIE  
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wyposażenia hali sportowej związane z wymianą posadzki w Hali Sportowej Budynku 

Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Wyposażenie objętych SST 

  Wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy, którego dotyczy specyfikacja, obejmuje  

określenie parametrów, którym muszą odpowiadać poszczególne wyposażenia opisane 

poniżej w SST.   

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wyposażenia  

  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość sprzętu sportowego oraz użytych 

materiałów. Dostarczone wyposażenie  musi być zgodne z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Wyposażenie 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Wyposażenie  być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2.  Wyposażenie hali sportowej 

  Po wykonaniu posadzki należy zamontować istniejące wyposażenie, które zostało 

zdemontowane w trakcie wykonywanych prac m.in. drabinki gimnastyczne (24szt.), barierki 

ochronne, przegrodę wydzielającą strefę gimnastyki artystycznej wraz z drzwiami, maty do 

ćwiczeń gimnastycznych.  

 

2.2.1. Bramki do gry w piłkę ręczną 

- bramka aluminiowa, 

- wymiary bramki w świetle 200 x 300 cm  

- rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całość 

- wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych   

  przez cynkowanie ogniowe,  

- brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą klipsów z tworzyw  

   sztucznych. 

- mocowanie do podłoża hali przez przykręcenie łuku śrubami mocującymi do uchwytów 

zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty mocowania na jedną bramkę). Elementy 

montażowe - marki talerzykowe. 

 

 

2.2.2. Słupki do gry w siatkówkę 

  Słupki do gry w siatkówkę są montowane do tulej aluminiowych o śred. 133mm i gr. 4mm. 

Tuleje zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. Tuleje mocowane w fundamentach o 

wymiarach 50x50x50cm w betonie C20/25. Obie tuleje należy odchylic o 2O na zewnątrz boiska. 
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Tuleje wyposażone w dekle maskujące owalne pokryte wykładziną sportową w kolorze 

niebieskim np. Sky Blue wzornik kolorystyczny Omnisport firmy Tarkett. Słupki są demontowane.  

 

Słupki: 

- słupki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju owalnym 70x120 mm,  

  długości 295 cm, 

- urządzenie naciągowe w całości znajduje się wewnątrz profilu aluminiowego 

- regulacja  wysokości siatki w przedziale 106 - 250 cm,  

- blokowanie wysokości naciągu siatki dokonywane jest poprzez zacisk mimośrodowy z wkładką 

teflonową, 

- składana korbka naciągowa zintegorowana ze słupkiem, 

- słupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki, 

- koniec linki naprężającej siatkę dołączany do wyprowadzonego fragmentu linki za pomocą 

szybkozłącza. 

 

2.2.3. Ścianka z lustrem  

 Ścianka lustrzana montowana do ściany szczytowej wschodniej między pilastrami. Szerokość 

ścianki ok. 5,9m, wysokość 2m. 

Parametry ścianki lustrzanej: 

- szkło bezpieczne,  

- otwory w lustrach na wsporniki wyposażonymi w maskownice z tworzywa sztucznego lub stali 

nierdzewnej,  

- budowa modułowa, wymiar modułu 1x2m, 

- fugi między panelami ok. 1mm, 

- grubość szkła 4mm, polerowane brzegi 

- lustra montowane na ścianę , klejone na laminowanej płycie wiórowej o gr.18mm 

Drążki baletowe: 

- wsporniki dwurzędowy ze stali nierdzewnej, szczotkowanej mocowane do ściany szczytowej, 

- ilość wspornikó11.w zgodnie z wytycznymi producenta drążków,  

- drążek z drewna bukowego lub dębowego o śred. 43mm,  

- długość drążków należy dostosować do wymiarów ścianki lustrzanej, wymiar jednego drążka 

ok. 2m, 

- odległość drążków od ściany ok. 26 cm 

- wysokość drążków 100 i 85 cm od posadzki, wysokość należy zweryfikować z dyrekcją hali 

sportowe, 

- drążki lakierowane lakierem akrylowym spełniającym normy PN EN 71.3.  

 

3.  Transport i składowanie 

  Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza 

one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacja umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

 

4.  Montaż wyposażenia 

   Montaż wyposażenia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

5 . Wykonawstwo. 

  Ułożenie elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

6.  Kontrola jakości 

  Wymagana jakość materiałów wyposażenia powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

  Wyposażenie dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

  Odbiór wyposażenia powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
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projektową oraz sprawdzenie jakości zamontowania elementów wyposażenia przez 

wykonawcę. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z dokumentacją projektową 

lub jakością materiałów wyposażenia należy zdemontować i zamontować nowe zgodne z 

dokumentacja. 

  Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

  Zarządzający realizacja umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami umowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest szt. 

Ilość wyposażenia określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

  Odbiór wyposażenia powinien się odbyć po wykonaniu  robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru wyposażenia powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 

9.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

 

       OPRACOWAŁA: 

                                                                                 mgr  inż. arch. ANNA FLICIŃSKA 


