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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00.00.00 

 
 

Wymagania ogólne 
 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00  
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Nr 7 w Gdańsku 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy ją 
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 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 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, upowaŜniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie boiska w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera (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. 
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Zadanie budowlane  -  część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiącą odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochrona budowli. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i ST. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, lokalizację i 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 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 aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
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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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem 
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 uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczna 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 uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 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. 
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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 przełoŜenia 
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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty z wiązane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej 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 uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
 
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. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy.  
 
2.3. 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. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
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 bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na 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 Inspektor Nadzoru, 
poprawione będą 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 takŜe 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 rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane  
nie później niŜ 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 załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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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, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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 Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 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. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności 
z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli 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, kaŜda 
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 montaŜ nawierzchni 
syntetycznej. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
(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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. 
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 naleŜy 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,   
  częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- 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, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki   
  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone 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. 
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 kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 
(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 zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) 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. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający / inspektor nadzoru/. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 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 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 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 i bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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 przedłoŜonych 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 w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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, 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: 
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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 ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
    z ST 
7. opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
     i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopie 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 komisje 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 
Podstawa 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-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
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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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.02.00 

nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna 20mm 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.01 są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją 
nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. włókna 20 mm. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska 
wielofunkcyjnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Trawa syntetyczna 
Włókna polietylenowe, odporne na promieniowanie UV. 
 
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
I. Charakterystyka nawierzchni: 
 
1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
− Trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8 mm –  
      wg instrukcji producenta trawy. 
    System ten jest stosowany  bez dodatkowych mat elastycznych.   
    Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania    
    nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych. 
− Zastosowanie: piłka noŜna, piłka koszykowa, piłka siatkowa 
− Kolor nawierzchni: zielony ;  
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− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach po 50 mb; w kolorze białym – dla piłki  
    ręcznej i noŜnej (dodatkowo - pola bramkowe dla piłki noŜnej w kolorze  
    czerwonym), w kolorze niebieskim – dla piłki siatkowej, w kolorze Ŝółtym – dla 
    piłki koszykowej. 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH,  
− Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać 
    suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
2. Parametry trawy syntetycznej: 
− skład chemiczny włókna: polietylen 
− wysokość włókna: min. 20 mm, 
− liczba włókien (splotów) : min. 300 000/ m2 (min. 40 000/m2 )  
− Dtex : min. 8 800 
− cięŜar całkowity nawierzchni: min. 1.900 gr. / m2 
 
4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
− Atest Higieniczny PZH 
 
II. Charakterystyka podłoŜa. 
PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie 
z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, 
mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt konieczne jest wykonanie 
warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu 
odprowadzenia wody. 
Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia 
syntetyczna odwzorowuje powierzchnię podbudowy. 
 
III. Konstrukcja nawierzchni: 
 
Podbudowa na istniejącym boisku. 
− trawa syntetyczna – wysokość włókna min. 20 mm (wraz z wypełnieniem piaskiem  
    kwarcowym) 
− Ŝwir – 5 cm 
− kruszywo stabilizowane mech. ze spadkiem do poziomu  - gr. 2 - 14 cm 
− piasek / warstwa drenaŜu – 20 cm 
− grunt rodzimy 
    
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem betonowym 8 x 30 cm. Wody 
opadowe odprowadzane będą poprzez dwukierunkowo uformowany spadek 
podbudowy boiska prostopadły do jego osi podłuŜnej. Woda z płyty boiska 
sprowadzona do drenaŜu liniowego wykonanego w osi areny boiska. 
DrenaŜ w otulinie z geowłókniny wzdłuŜ całego boiska ze spadkiem min 0,5 %   
z wyprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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IV. Instrukcja układania sztucznej nawierzchni w systemie 
 
a) PodłoŜe 
− Równość podłoŜa do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 
− Przepuszczalność podłoŜa 6 l/m na minutę. 
− Wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu  
   przyległego. 
− Spadki boiska powinny być w granicach 0,8 % 
 
b) Sprawdzenie przed instalacją: 
− Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
− Zgodność liczby dostarczonych rolek 
 
c) Składowanie 
− Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułoŜone  
   na płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą,  
   do wysokości  3-4 rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć  
   i załamań. 
−  NaleŜy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
− Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułoŜenie rolek na boisko  
    bezpośrednio w miejscach ich późniejszej instalacji. 
 
d) Instalacja 
− Przed rozłoŜeniem rolki naleŜy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 
− NaleŜy unikać zbyt duŜych zakładek pomiędzy brytami trawy 
− NaleŜy zaznaczyć punkty ułoŜenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. 
− Pierwsza rolka powinna być rozłoŜona wzdłuŜ bocznej krawędzi. Następne układane  
   równolegle z 5 cm zakładką  
− Cięcie sąsiadujących brytów trawy naleŜy wykonywać poprzez dwie wykładziny.  
   NaleŜy w tym celu posłuŜyć się specjalnym noŜem posiadającym regulacje  
   wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu  
   włókien (źdźbeł). 
− Cięcia naleŜy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów,  
    co powoduje mniejsze zniszczenie włókien. 
− W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, naleŜy sprawdzić 
   połoŜenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku  
   występowania takiego zjawiska naleŜy korygować ułoŜenie rolek.  
   Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
 
e) Klejenie 
− Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
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− Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm,  
   przy zuŜyciu 400-500 g na metrze długości. 
− Klej naleŜy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju  
   lub szpachelki B-2. 
− Klej naleŜy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
− Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie  
    wymieszany. 
− Klej moŜe być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy  
    temperaturze powyŜej 10ºC. W przypadku niŜszych temperatur, klej naleŜy  
     po przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 
− Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala  
   na równomierne rozłoŜenie kleju na taśmie, a takŜe pozwala na wprowadzenie  
   grubszej warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo waŜne, gdyŜ  
   uniemoŜliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. 
− Przed przyłoŜeniem brytów trawy do taśmy z klejem naleŜy bardzo dokładnie  
   sprawdzić ułoŜenie centralne taśmy łączeniowej. 
− Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy  
   łączeniowej. 
− Jako pierwszy naleŜy dociskać docinany bryt trawy uwaŜając, aby nie zabrudzić  
   klejem włókien trawy. Bryty trawy naleŜy dociskać bezpośrednio po przyłoŜeniu,  
   a takŜe ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. 
− Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoŜa trawy przy  
   dodatkowym załoŜeniu, iŜ jest to minimalna grubość. 
−  Wiązanie finalne kleju w zaleŜności od temperatury otoczenia następuje w czasie  
    20-90 minut (sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenie  
    poprzez ustawianie stopy za stopa). 
− Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do  
   zasypywania piaskiem mogą być uŜywane. W przypadku zastosowania traktora  
    naleŜy unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. 
− UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych rolek trawy do siebie dopuszcza się  
    takŜe ich zszywanie przy uŜyciu specjalnej maszyny. 
 
f) Linie 
− Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 
− Linie wycinane są noŜem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umoŜliwia wybór  
    szerokości cięcia). 
− W przypadku linii naleŜy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
−  NaleŜy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana  
    jego szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niŜ wycięta  
    przestrzeń, a spowodowane to moŜe być róŜnicami temperatur i róŜnymi  
    rozciągnięciami połoŜonych brytów trawy). 
− UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie dopuszcza się  
    takŜe ich zszywanie przy uŜyciu specjalnej maszyny. 
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g) Zasypywanie piaskiem 
− PołoŜona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem  
    kwarcowym co do ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy  
    syntetycznej, np. piasek zaokrąglony, o granulacji 0,2-0,8 mm  
    w ilości ok. 20 kg / m2 

− Po równomiernym rozsypaniu piasek naleŜy szczotkować, aby mógł penetrować  
   głąb włókien trawy. 
− Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej.  
   Jeśli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 20 kg/m2 to  
   powinna być zasypana dwukrotnie po 9 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 
− Szczotkowanie kaŜdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini  
    traktor. 
−  Zabiegi powyŜsze powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem  
    suchego piasku kwarcowego (wilgoć moŜe spowodować złą penetrację piasku  
    w trawie). 
− Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie  
    i w odpowiedniej ilości. 
Maszyna powinna pracować wzdłuŜ szerokości boiska. 

 
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne".  
Transport materiałów do wykonania trawy syntetycznej moŜe być dowolny pod 
warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 
 
5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Jednostką obmiarową jest: - m2(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy 
syntetycznej. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Dokumentacja techniczna. 
Instrukcja producenta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 01.03.00 
ogrodzenie  

1.Wstęp. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru ogrodzenia. 
 
1.2.Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
- Ogrodzenie (od strony wschodniej boiska) –  wykonane z przęseł (h= 215 cm)  
   o rozstawie osiowym 2,15 m.  
  Ogrodzenie wykonane z płaskowników stalowych formowanych w szczeble  
  prostokątne w rozstawie co 10 cm, mocowanych do dwóch Ŝerdzi poziomych   
  tworząc przęsło. Przęsła mocowane za pomocą śrub do słupków stalowych  
  o przekroju prostokątnym 40 x 80 mm w rozstawie co 2,5 m. 
  Słupki zabetonowane w cokole o wysokości 25 cm z zagłębionym w gruncie  
  na 100 cm w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji. 
- W ogrodzeniu naleŜy zamontować bramę wjazdowa B1 oraz furtkę F1: 
- Brama B1 – brama dwuskrzydłowa (szer. 300 cm ; wys.215 cm, 
   Brama wyposaŜona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na słupach  
   wg rysunku. 
- Furtka F1 – brama jednoskrzydłowa (szer. 110 cm ; wys.  215 cm, )  wyposaŜona  
   w zamek i wkładkę patentową, osadzona na słupach wg rysunku. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia – farba antykorozyjna. 
Kolor ogrodzenia – zielony.  
 
2. Materiały 
Materiały – jak w pkt. 2 
 
3. Sprzęt. 
MontaŜ elementów ręcznie. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przywoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ruchu drogowego. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5 . Wykonawstwo . 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
6. Kontrola jakości. 
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 6.2. 
Kontrola jakości wykonania. 
• Zgodnie z instrukcja producenta 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni ogrodzenia. 
• Ilość robót została określona w przedmiarze robót 
 
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 płatności . 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
10. Dokumenty związane. 
Instrukcja montaŜu producenta (projektanta). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 01.04.00 

urządzenia sportowe, ławki, piłkołap 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń sportowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem wyposaŜenia placu gier. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania, podano  
w ST.00.00.00."Wymagania ogólne" 
 
PODSTAWOWE WYMIARY I POWIERZCHNIE BOISKA SZKOLNEGO 
Wymiary całkowite boiska    45,66 m x 27,70 m 
Boisko do piłki noŜnej/ręcznej     20,00 m x 40,00 m - 1 szt. 
Boisko do siatkówki       9,00 m x 18,00 m - 1 szt. 
Boisko do koszykówki     15,00 m x 24,00 m - 2 szt. 
Powierzchnia boiska w granicy ogrodzenia  1264,78 m2 

 
ELEMENTY WYPOSAśENIA BOISKA 
- bramki piłkarskie 300x200x200 cm    - 2 szt. 
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki - 4 szt. 
- słupki z siatką do siatkówki    - 1 komplet 
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Boisko do piłki noŜnej - dwie bramki do piłki ręcznej - szerokość 3,00 m, wysokość 
2,00 m.  Rama bramki, poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych 
profili stalowych malowanych metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 
osadzone na stałe w fundamencie betonowym w podłoŜu boiska. Tuleje wyposaŜone 
w pokrywy maskujące. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna 
umoŜliwiać ich demontaŜ. Bramki wyposaŜone w siatki polipropylenowe.  
 
Boisko do koszykówki – 4 stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej 
ocynkowanej w wysięgu 1,60 m z tablicą laminatową 90 x 120 cm, obręczą uchylną  
i siatką łańcuszkową, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie 
betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu). Stojaki naleŜy wyposaŜyć w okładziny  
z gąbki grubości min. 15 cm zabezpieczone folią w kolorze linii boisk do koszykówki. 
 
Boisko do siatkówki – 1 komplet słupków stalowych lakierowanych proszkowo, 
uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową z antenkami, słupki 
demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku 
fundamentowym (wg zaleceń producenta sprzętu). Słupki wyposaŜone w mechanizm 
do naciągania siatki, siatka poliestrowa. 
 
Ławki - wg PT – rozmieszczone na jednym dłuŜszym boku boiska, mocowane  
   do słupów ogrodzeniowych. Rama ławki – rura stalowa 40x80 mm – malowana  
   podkładem antykorozyjnym i lakierowana proszkowo lub natryskowo powłoką  
   odporną na działanie czynników atmosferycznych. Poszycie ławki – drewno  
   sosnowe lub świerkowe – impregnowane i malowane powłoką odporną na działanie  
   czynników atmosferycznych. 
 
Piłkołapy – na krótszych bokach boiska, wykonane z siatki polipropylenowej     
   (sznurkowej) o wymiarach oczek 8x8 cm i grubości sznurka 5 mm 
    o wymiarach H 580 x L 2750,  zamontowane na słupach stalowych  
    zabetonowanych na głębokość 130 cm, w odstępach 2,5 m – 2,5 m – 5,0 m – 5,0 m  
     - 5,0 m – 5,0 m – 2,5 m. 
    - na dłuŜszym boku (od strony zachodniej boiska) – jak wyŜej, przy czym rozstaw  
       słupów skrajnych co 2,5 m. 
    Skrajne słupy (na bokach boiska) usztywnione poprzeczką górną.   
 
2.2. Składowanie 
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych  
oraz wytycznymi producentów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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3.2. Sprzęt do wykonania montaŜu 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego 
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów i wyrobów 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami 
technicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcja producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
ST i wymaganiami Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 25 

Aprobaty techniczne urządzeń 
Dokumentacja techniczna                                                                                     

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 01.05.00 
oświetlenie 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem oświetlenia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z zasilaniem oświetlenia i oświetleniem boiska. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania, podano  
w ST.00.00.00."Wymagania ogólne" 
 
ZASILANIE OŚWIETLENIA 
Zasilanie naleŜy poprowadzić z szafki oświetleniowej SO-2/3w3 – dwoma obwodami. 
NaleŜy zastosować kable zasilające typu YKY 5x4 do poszczególnych obwodów.  
Doprowadzenie zasilania szafki oświetleniowej z rozdzielni głównej budynku szkoły. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się powinno poprzez programator czasowy 
zainstalowany w szafce oświetleniowej oraz  ręcznie. Szafka oświetleniowa  
zainstalowana w portierni (w budynku szkoły). 
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SŁUPY OŚWIETLENIOWE 
Przewiduje się cztery słupy oświetleniowe o wys. 11m, kaŜdy uziemiony za pomocą 
uziomu szpilkowego. KaŜdy słup wyposaŜony w tabliczkę przyłączeniową z gniazdem 
bezpiecznikowym podwójnym umieszczoną w dolnej części słupa (kable przyłączać 
do tabliczki słupowej w tzw. „choinkę”). Wnęka na tabliczkę licowana z powierzchnią 
słupa przykręcana śrubami „nietypowymi imbus”; śruby nie mogą wystawać poza 
tabliczkę – wpuszczane. Śruby mocujące słup do fundamentu powinny być osłonięte 
kapturkami. 
Na kaŜdym słupie naleŜy zainstalować po dwie oprawy typu Disano 1721 firmy 
ElmarCo o łącznej mocy oświetleniowej około 1000 W. 
 
2.2. Składowanie i ochrona antykorozyjna 
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych  
oraz wytycznymi producentów. 
Ochronie antykorozyjnej podlegają wszystkie konstrukcje zarówno nadziemne jak  
i podziemne. Części podziemne słupów pomalować abizolem. 
Fundamenty słupów przeznaczone do zakopania w gruncie naleŜy pokryć na gorąco 
nieprzepuszczalną warstwą bitumu lub lepiku ewentualnie lakierem bitumicznym. 
Pokrycia antykorozyjne muszą posiadać odporność wg normy PN-68/H-04650  
oraz PN-71/H-04651. 
 
2.3. Układanie kabli 
Kable naleŜy ułoŜyć w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce 
piasku. Po ułoŜeniu kabla naleŜy przykryć go równieŜ 10 cm warstwą piasku i 15 cm 
warstwą gruntu rodzimego, a następnie na całej długości ułoŜyć folię oznaczeniową 
koloru niebieskiego i zasypać rów do poziomu terenu.  
Końcówki trzonów kablowych zabezpieczyć rurą termokurczliwą. Na kablach 
oświetleniowych w odstępach co 10 m stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale 
wygrawerowanymi danymi: „OŚWIETLENIE” , „typ i przekrój kabla”, „rok 
budowy”. 
 
2.4. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa 
Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej winno być samoczynne 
wyłączanie zasilania. Układ sieci TN-S, 3 faz. 5 przewodowy. 
Na zakończenie prac naleŜy wykonać pomiary rezystencji izolacji odcinków 
projektowanych i odcinków istniejących, oraz pomiarów skuteczności ochrony  
od poraŜeń dla odcinków istniejących oraz projektowanych, protokoły pomiarów 
naleŜy przekazać Zamawiającemu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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3.2. Sprzęt do wykonania montaŜu 
MontaŜ słupów przy uŜyciu dźwigu, pozostałe roboty montaŜowe wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów i wyrobów 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami 
technicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcja producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
ST i wymaganiami Inspektora. 
Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi uprawnionemu Inspektorowi Nadzoru. 
Podstawowymi dokumentami są dokumenty z pomiarów rezystancji izolacji  
oraz pomiarów skuteczności ochrony od poraŜeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobaty techniczne urządzeń 
Dokumentacja techniczna 


