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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem ogrodzenia terenu boisk 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w 
Rogolinie”.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m 
Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. min. 6,0m 
Wykonanie bramy szer. ok. 2,32m z furtka ok. 1,15m 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: 
2.2.2.Elementy ogrodzenia: 
1/ Przęsła ( siatka stalowa ocynkowana w otulinie PCV oczka 50x50mm, słupki Ø60 mm, 
rygle Ø42mm, drut naciągowy 3,5 mm, napinacz, głowica 60/42 mm, drut wiązałkowy, pręt 
spręŜający),   
2/ Furtka 1 szt. o wymiarach 1,15 x 2,0 m, 
3/ Brama 1 szt. o wymiarach 2,35 x 2,5 m. 
Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
2.2.3.Materiały na cokół ogrodzenia : 
Cokołu nie projektuje się. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. MontaŜ ogrodzenia Zgodnie z instrukcją producenta 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montaŜu przęseł: 

• słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 
• przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeŜa, m (metr) ustawionego ogrodzenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
10. przepisy związane  
10.
1 

. Normy  

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok 

metalowych metodami nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
 
 
 


