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1.0. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami. 
Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacja Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Ogólne warunki 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
powinny być dopuszczone do stosowania. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za 
wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera, Inwestora lub organów 
kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do 
stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać 
Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badan i sprawdzeń, atesty, 
AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
2.3. 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 Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 



uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
3.0. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko 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 Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4.0 Transport 
Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółowa specyfikacja 
techniczna grup robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, 
jakie nie spowoduje uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz 
urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego  środków transportu. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umowa, za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. 
Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
- Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk 



- Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 
- Sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 
zbrojenia i innych 
- Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej 
- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 
- Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 
- Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 
- Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 
gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy 
- Zabezpieczenia środowiska przyrodniczego 
- Drogi dojazdowe 
- punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do 
punktów odbioru, a także odprowadzenie ścieków 
- rozmieszczeni pomocniczego sprzętu gaśniczego 
5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 
5.4. Przed przystąpieniem do wykonania budowy inwestor winien: 
wprowadzić na plac wykonawcę i protokólarnie przekazać mu plac budowy. 
W protokole powinien znajdować sie zapis mówiący o: 
• obszarze przejętego placu, 
• zabezpieczeniu placu budowy, 
• istniejącej infrastrukturze technicznej, 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć  założona jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badan materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał  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 badan i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badan. Inżynier 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 badan, 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. 
6.2. Badania i pomiary 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i 
badania materiałów. 
6.2.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera 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 badan 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 Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
6.2.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier 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. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja 
Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót opracować według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 



normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru 
robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem . Wszystkie wyniki obmiarów 
wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacja lub przebudowa 
obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w 
przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta 
umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
kierownik budowy. 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podane w [m]. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają określonych 
robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości które maja być obmierzone 
wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
7.3.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badan atestujących, to Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacja umowy. 
7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi 
na karcie obmiarowej. 
8.0 Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. 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 Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. 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 Inżynier. 
8.3. Odbiór wstępny 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 wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacja Projektowa i ST . W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 
zapozna sie z realizacja 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 ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakość wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
9. Podstawa płatności 
Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umowa. 
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1. Przedmiot i zakres robót  
Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejącego boiska sportowego. Istniejące 
boisko znajduje się na terenie XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Warszawie przy ulicy Platynowej 1. Zadaszenie boiska będzie 
obiektem tymczasowym. Po 180 dniach użytkowania obiekt zostanie zdemontowany. 
Datę wykonania obiektu i początek użytkowania obiektu określi Inwestor podczas 
zgłoszenia robót budowlanych do właściwego urzędu. 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 
- kotwy ziemne demontowalne kotwiące powłokę pneumatyczną 
- powłoka, hala pneumatyczna – przykrycie istniejącego boiska 
- kontener techniczny w lekkiej obudowie z urządzeniami nadmuchu – posadowienie 
  niezwiązane z gruntem (na płycie betonowej) 
- instalacje: system nadmuchowo-grzewczy zapewniający statykę budowli oraz  
  awaryjny automatyczny system nadmuchowy 
- oświetlenie boiska – projektory ledowe mocowane do powłoki 
- zasilenie instalacji w energię elektryczną: zasilanie z istniejącej rozdzielni w 
   budynku szkoły. Szkoła zapewnia potrzebną ilość energii elektrycznej do zasilania 
projektowanego obiektu. Dodatkowa ilość energii nie przekroczy zapotrzebowania na 
energię przez istniejące oświetlenie terenu boiska. Podczas użytkowania 
projektowanej hali oświetlenie boiska będzie nieczynne ( odłączone). 
- modernizacja wewnętrznych słupków piłkochwytów 
- demontaż stalowej siatki piłkochwytów i montaż lekkiej siatki z tworzywa 
sztucznego 
- demontaż istniejących lamp oświetlenia terenu. Po rozbiórce hali pneumatycznej 
lampy będą ponownie zamontowane i podłączone do sieci elektrycznej. 
 
2 WSTĘP 
2.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem hali pneumatycznej 
2.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1. 
2.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
2.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadaszenia boiska. 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją SST i poleceniami Inżyniera. 
3. MATERIAŁY 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano SST NR 1.  
3.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
 
 
Powłoka 



Powłoka pneumatyczna składa się z systemu podwójnej membrany tj. pomiędzy 
dwie warstwy wytrzymałych materiałów wdmuchiwane jest gorące powietrze, 
generowane przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie 
przytwierdzona do podłoża systemem kotew. 
Max. wysokość zadaszenia: 10,0m, 
Powierzchnia zadaszonego terenu ( istniejącego boiska) 2216,00 m2 
Powierzchnia całkowita 2288,00m2 
Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej posiadają odpowiednie 
elementy łączące i właściwości zapewniające prawidłową pracę przy ciśnieniu na 
poziomie 250-300 Pa wewnątrz hali. Jako drzwi główne wejście/wyjście będą 
wykonane drzwi obrotowe (1szt.). Ponadto obiekt będzie wyposażony w drzwi 
awaryjne (1szt.). 
Drzwi główne – 1,90x2,00x2,00m 
Drzwi awaryjne – 1,35x2,00m. 
 
System nadmuchowo-grzewczy 
System grzewczo-nadmuchowy zapewnia wytworzenie oraz utrzymanie ciśnienia 
i temperatury wewnątrz hali pneumatycznej. Wymagane ciśnienie w hali na poziomie 
ok. 250 Pa. Dmuchawa napędzana silnikiem elektrycznym. Ogrzewanie powietrza 
tłoczonego do hali zapewnia piec na olej opałowy, wyposażony w automatyczny 
system kontroli temperatury oraz termostat bezpieczeństwa. W celu zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji hali, powietrze cyrkulujące wewnątrz hali jest mieszane z 
powietrzem zewnętrznym. Cyrkulacja powinna zapewnić równomierny rozkład 
temperatury wewnątrz hali. W celu uniknięcia zmrożenia nawierzchni boiska i 
zapewnienia komfortowych warunków dla użytkowników, system jest wyposażony w 
automatykę kontrolującą temperaturę wewnątrz hali. 
Automatyczny system awaryjny (silnik diesela z niezależnym wentylatorem), który w 
przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub spadku ciśnienia wewnątrz 
hali z jakichkolwiek przyczyn, zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz 
hali. System grzewczo nadmuchowy powinien być zamontowany w miejscu 
zapewniającym optymalną cyrkulację powietrza w hali. 
Dane techniczne pieca: 
- System wentylacyjno-grzewczy GP 300. 
- Moc znamionowa 395 kW 
- Moc czynna 348 kW 
- Sprawność 88,3% 
- Wydajność wentylatora 20.000 m3/h 
- Silnik elektryczny 7,5 kW 
- Zasilanie 400 V 16,5 A 
- Wymiennik ciepła 0,95 m3 
- Temperatura spalin 260 º C 
- Spręż wentylatora 300 Pa 
- Waga systemu 1080 kg 
- Wymiary systemu 3.250 x 1.500 x 2.520h 
- Automatyczny system awaryjny EMC 13D- sterowanie elektroniczne 
- Wydajność wentylatora 13.000 m3/h 
- Silnik spalinowy 15LD350 
- Zasilanie diesel (0,7 l/h ON) 
- Akumulator 100 Ah – 12 V 
- Waga systemu 170 kg 



- Wymiary systemu 1.600 x 1.200 x 1.150 
Oświetlenie 
Do oświetlenia będzie użyty zestaw lamp ledowych 100W model ANOR . Projektory 
oświetlające zamontowane są na powłoce hali w sposób trwały (przykręcane na 
sztywno do specjalistycznych elementów montażowych). Bezpośredni system 
oświetlenia, zapewniający niskie zużycie energii elektrycznej, a także natężenie 
światła min. 200 lx. 
Kontener z systemem nadmuchu 
Kontener o wymiarach 20,00 x 3,60m i wysokości 3,1m w lekkiej obudowie z płyt 
poliuretanowych gr. minimum 8cm. Kontener posadowiony na płycie betonowej. 
Płyta betonowa grubości 15cm z betonu C30/25 zbrojona krzyżowo siatką #12 co 
20cm ( stal BSt500). Płytę wykonać po demontażu istniejącej kostki betonowej. 
Kontener będzie wyposażony w stalowe drzwi wejściowe oraz bramę szerokości 
3,0m umożliwiającą transport elementów hali. Kontener w okresie letnim będzie 
używany jako magazyn elementów hali po jej demontażu. 
 
4. SPRZĘT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST NR 1 
4.2. Sprzęt do wykonywania prac 
-spawarka elektryczna wirująca 300 A 
-koparka 0,15m3 
-żuraw samochodowy 5-6 t 
-samochód skrzyniowy do 5 t 
-przyczepa do przewożenia kabli 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów powinna zawierać: 
−  certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
każdego z zastosowanych wyrobów 
−  informacje o okresie przydatności do stosowania, 
−  podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
5.3. Badania w czasie odbioru 
Zakres czynności kontrolnych obejmują: 
1.Sprawdzenie prawidłowego wytyczenia montowanych elementów i zasilania.  
2.Sprawdzenie prawidłowości montażu elementów kotwiących hale pneumatyczną. 
3.Sprawdzenie prawidłowości wykonania linii zasilającej. 



4.Sprawdzenie prawidłowości modernizacji słupów piłkochwytu wraz z oceną 
łatwości montażu i demontażu. 
5.Sprawdzenie prawidłowości wykonania belki obwodowej. 
6.Sprawdzenie sposobu zakotwienia skrzynki elektrycznej zabezpieczającej kable  
   zasilające zdemontowane słupy oświetleniowe. 
7.Sprawdzenie działania elementów systemu grzewczo-nadmuchowego oraz 
systemu awaryjnego. 
8.Sprawdzenie poprawności montażu wszystkich elementów ( lampy itp.) 
montowanych do membrany hali przed jej uruchomieniem (nadmuchaniem). 
9.Sprawdzenie poprawności działania wejścia głównego i awaryjnego przed 
uruchomieniem systemu grzewczo-nadmuchowego. 
10. Sprawdzenie poprawności naprawy/wymiany nawierzchni sportowej w miejscu 
montażu elementów kotwiących halę przed montażem membrany (powłoki 
pneumatycznej) do belki obwodowej. 
 
Niedopuszczalne jest uruchomienie systemu grzewczo-nadmuchowego bez 
sprawdzenia prawidłowości wykonania prac pkt 1,2,3,5,6,7,8,9,10. 
 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST NR 1 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2), (m), (kpl). 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne 6sady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST NR 1 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
7.2. Wymagania przy odbiorze 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac. 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno 
przejściowego jak i końcowego, obejmuje sprawdzenie: 
−  kompletności przedłożonej dokumentacji, 
−  prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy, 
−  zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 
−  wyglądu zewnętrznego. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano SST NR 1 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN- IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 
PN- IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN- IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrona przeciwporażeniowa. 
PN- IEC 60364-4-433 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
PN- IEC 60364-4-47 Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN- IEC 60364-4-481 Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 
PN- IEC 60364-5-51 . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 
PN- IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 83/B-03430 „Wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania 
zbiorowego i Użyteczności publicznej „ wraz z załącznikiem 
PN– 87/B-03433 „Wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania 
zbiorowego i Użyteczności publicznej „ wraz z załącznikiem 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
 
  



 
10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BETON 
1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych 
objętych kontraktem oraz podbudów pod roboty drogowe. 
Betony konstrukcyjne. 
Pod betony 
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 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1 . Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990. Klasa cementu 32,5 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowały sie następującym 
składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50 kg lub 25 kg. Na workach powinien 
być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 



urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
6.2.9. - Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
6.2.10. - Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
6.2.11. - Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających sie rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże 
niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
6.2.12. składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
• dla cementu luzem: 
–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego sie w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
–  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
– Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
– Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 



Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PNB- 06712/A1:1997, z tym  że marka kruszywa nie powinna być niższa ni_ klasa 
betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżąca kontrole wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0–2 mm. 
2.2 . Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
– B20 oraz B25 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
2.3 . Materiały do wykonania pod betonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badan tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. Beton klasy B20 na podbudowy boisk szkolnych. 
Orientacyjny skład pod betonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 32,5. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 
optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3. Sprzęt 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. Transport 
4.1 . Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. Gruszkami). 
• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy ni_: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
  



5. Wykonanie robót 
5.1 . Zalecenia ogólne 
5.1.1. Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251. 
5.1.2 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2 . Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
• 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
• 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
• Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno sie uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
5.2.1. - Mieszanie składników powinno sie odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).- 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. (3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
5.2.2. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
5.2.3. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny. 
5.2.4. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 
m od powierzchni, na która spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy : 
– w fundamentach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
góra i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
5.2.5. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
5.2.6. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 
zbrojenia buława wibratora. 
5.2.7. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w 
jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 



stanie wibrującym. 
5.2.8. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
5.2.9. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
5.2.10. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
5.2.11. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 
cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 
sztywne. 
5.3. Deskowanie 
5.3.1. Deskowanie wykonać metoda tradycyjna lub deskowaniem 
systemowym. 
(6) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z 
projektantem. 
5.3.2. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można sie 
kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
5.3.3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 
– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
5.3.4. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez 
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyć później niż 
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Pobranie próbek i badanie. 
5.5.1. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan 
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
5.5.2. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 



aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
5.6 . Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.6.1 Temperatura otoczenia 
5.6.2. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
5.6.3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.7. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 
5.8. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
5.8.1. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej15 MPa. 
5.8.2. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
5.8.3. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.8.4 . Pielęgnacja betonu 
5.9. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
5.9.1. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
5.9.2. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni_ +5°C należy nie później ni_ po 
12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa 
betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 
5.9.3. Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie sie łączył z następna warstwa konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
6.2.38. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. 
5.9.4. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
5.10 Okres pielęgnacji 
5.10.1. Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co 
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania.   



5.10.2. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.11 . Wykańczanie powierzchni betonu 
5.11.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
5.11.2. wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień 
miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie, 
5.11.3. pęknięcia są niedopuszczalne, 
5.11.4. rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
5.11.5. pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
5.11.6. równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia 
nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.12. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po roz deskowaniu konstrukcji należy: 
5.12.1. wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
5.12.2. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i 
następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równa i jednorodna powierzchnie bez 
dołków i porów, 
5.12.3. wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić 
zaprawa i lekko wyszczotkować wilgotna szczotka aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.13 . Wykonanie pod betonu 
Przed przystąpieniem do układania pod betonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości, spadków oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
  



6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
– 1 m3 wykonanego pod betonu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umowa. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 
 
 
 
 
 
 


