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ST-01. 01 – ROBOTY PRZY KONSTRUKCJI  HALI, ROBOTY P OKRYWCZE  

Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty przy konstrukcji hali,                      
roboty  pokrywcze.   

1.WSTĘP 

 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  konstrukcji hali, 
wykonanie pokryć całości.  

 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie  konstrukcji hali, wykonanie pokryć   

 
      Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Konstrukcja stalowa 
 Hala składa się z elementów (po skręceniu) powtarzalnych co 2 metry o wymiarach 
zabudowy 12,36x30,30m stanowiącą całość. Układ konstrukcyjny hali jest jako niezależna 
jednonawowa, nie podpiwniczona, bezfundamentowa konstrukcja o wymiarach 
zewnętrznych 12,31x30,06m i wysokości 5,89m na kalenicy. Hala HNB 12X30 
posadowiona jest do gruntu za pomocą specjalistycznych kotew montowanych 
bezpośrednio w gruncie uprzednio ustabilizowanym i zagęszczonym. Przykrycie 
konstrukcji hali z plandeki szytej pod wymiar zamówionej konstrukcji elementów 
powtarzalnych. Szybkie ustawienie gotowej i kompletnej konstrukcji skraca czas 
wykonania.  
 
2.3. Pokrycie   
Halę pokryć plandeką z pcv  

 
  

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Konstrukcja stalowa 
 Hala składa się z elementów (po skręceniu) powtarzalnych co 2 metry o wymiarach 
zabudowy 12,36x30,30m stanowiącą całość. Układ konstrukcyjny hali jest jako niezależna 
jednonawowa, nie podpiwniczona, bezfundamentowa konstrukcja o wymiarach 
zewnętrznych 12,31x30,06m i wysokości 5,89m na kalenicy. Hala HNB 12X30 
posadowiona jest do gruntu za pomocą specjalistycznych kotew montowanych 
bezpośrednio w gruncie uprzednio ustabilizowanym i zagęszczonym. Przykrycie 
konstrukcji hali z plandeki szytej pod wymiar zamówionej konstrukcji elementów 
powtarzalnych. Szybkie ustawienie gotowej i kompletnej konstrukcji skraca czas 
wykonania.  
 
5.2. Pokrycie   
Halę pokryć plandeką z pcv  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność  
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi  
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót pokrywczych. 
- roboty pokrywcze wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania   pokrycia.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,               
a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  
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ST-01. 02– ROBOTY PRZY WYKONANIU  UTWARDZENIA TEREN U 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót w zakresie wykonania utwardzenia terenu pod hala i miejsc dojazdowych.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie utwardzenia: 
- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej gr. 8cm   
 
2.    MATERIAŁY 
Opaska betonowa 
Warstwy: 
- Podbudowa – piasek – 25cm 
- Podsypka piaskowo-cementowa – 10cm  
- Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 8cm 
Powierzchnia utwardzenia ograniczona będzie obrzeżem betonowym 15x30cm 
ustawionych na ławie betonowej grubości 15cm. Z betonu B-15 
 
3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Położenie kostki brukowej betonowej   
Korytowanie.  
Tak nazywa się usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przyszłą nawierzchnię. Wybiera 
się warstwę grubości ok. 45 cm - tym większą, im większe będą przewidywane obciążenia 
nawierzchni; uwzględnia się również rodzaj gruntu. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu z 
korzeni jego dno wyrównuje się i zagęszcza (ubija, aby zapobiec w przyszłości osiadaniu 
gruntu pod wpływem obciążeń). Jeśli grunt w rejonie przyszłej nawierzchni jest mocno 
wilgotny, może być konieczne zastosowanie pod nią warstwy podkładu z kruszywa lub 
tzw. geosyntetyków.  
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Niwelacja.  
Dno wykopu należy uformować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz 
linii odwadniających. Dokładne wyrównywanie dna jest bardzo ważne i może zdecydować 
o trwałości nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno się więc powierzyć doświadczonej 
ekipie wyposażonej w specjalistyczne maszyny: równiarkę, zagęszczarkę dynamiczną, 
płytę wibracyjną, niwelator, a nawet spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach 
roboty te wykonuje się ręcznie. 
 

Podbudowa.  
Od niej zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni, to znaczy sił 
nacisku i tarcia. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - mogą to 
być tłuczeń, żwir, grys, żużel lub pospółka (mieszanina żwiru z piaskiem). Grubość tej 
warstwy powinna być dobrana do przewidywanego obciążenia nawierzchni o gr. 25cm 
Podbudowę układa się warstwami grubości około 10 cm, każdą z nich zagęszczając i 
wyrównując, aby miały taką samą grubość na całej powierzchni podjazdu czy ścieżki. 
 

Podsypka.  
Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą, czyli podsypkę. Ma ona zapewnić 
dobre osadzenie każdej kostki brukowej, a także niwelowanie ewentualnych, 
dopuszczalnych różnic w ich grubości. Na podsypkę stosować materiały (piasek  
z cementem gr.10cm) 
Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki.  
 
Układanie kostki  
Zaczyna się zawsze od obramowania nawierzchni. W zależności od jej obciążenia stosuje 
się do tego różne materiały.  
Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku środkowi, aby nie niszczyć 
przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna powierzchnia znalazła 
się około 1 cm powyżej docelowego poziomu, ponieważ na koniec osiądzie wskutek 
ubijania. Bardzo ważne jest staranne ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy decyduje się o 
tym, czy konieczne będzie przycinanie kostek, czego oczywiście powinno się unikać. 
Uwaga! W trakcie układania kostki dobrze jest po nią sięgać z przynajmniej trzech 
różnych palet. Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o 
odmiennych odcieniach. Różnice w kolorystyce są rzeczą naturalną, ponieważ do 
produkcji kostki stosowane są naturalne kruszywa, które ze swej natury nie są całkowicie 
jednorodne.  
Cały czas należy kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. 
Dobremu łączeniu poszczególnych kostek służą też specjalne wypustki w ich bocznych 
ściankach. 
Szczeliny między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na końcu 
suchą i zamiecioną nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną osłoną z 
tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. 
Pracę tę wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do środka, za każdym razem ponownie 
zapełniając szczeliny i zamiatając powierzchnię. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
 
8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00  
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych 
- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
- PN-EN 197-1:2002: Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. 
- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-30175: Kit asfaltowy uszczelniający 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 
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poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 
1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270). 
 

 

 


