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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV 45342000-6  - PIŁKOCHWYTY (SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA) 
 
 
1 Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu siatki zabezpieczającej przestrzeń pod 
tarasem  
(piłkochwytów) przewidzianych do wykonania na projektowanej konstrukcji stalowej (słupki 
nośne). 
1.2 Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem siatki zabezpieczającej o wysokości 1.0 m na konstrukcji tarasu przy boisku do gry 
w piłkę  z wypełnieniem z siatki ogrodzeniowej powlekanej.  
Na ogrodzenie siatkowe (piłkochwyty) składają się słupki z profili kwadratowych. Słupki jako 
konstrukcja tarasu mocowana do elementów fundamentowych. Rozstaw słupków piłkochwytów 
należy przyjąć wg dokumentacji projektowej. 
Wypełnienie stanowi siatka poliestrowa bezwęzełkowa o wymiarze oczka 80x80 mm.  
Długość piłkochwytów  - wg dokumentacji projektowej. 
  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inspektora. 
Piłkochwyty (ogrodzenia) boisk należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
SST. 
W zakresie szczelności piłkochwyty powinny stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich 
wybijanych piłek. 
Ogrodzenie – piłkochwyt powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń 
lub potrzeby demontażu na przewidywanych odcinkach. 
 
1.5 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych .Piłkochwyt boiska – środek zabezpieczający stanowiący przeszkodę dla 
wybijanych piłek. 
Siatka polipropylenowa - siatka wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na warunki 
atmosferyczne, odporna na wielokrotne uderzenia i naprężenia, o różnych wielkościach oczek. 
Siatka ogrodzeniowa – powlekana PCV siatka o wielkosci oczek 60x60mm 
Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej 
SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie 
 
2.2 Rodzaje materiałów. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu piłkochwytów (ogrodzeń), objętych niniejszą SST są: 
siatki polipropylenowe 
elementy metalowe połączeniowe. 
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2.3 Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1 Siatka polipropylenowa. 
Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, grubość linki 5mm, oczka 80x80mm do 100x100mm 
 
2.3.2 Siatka ogrodzeniowa. 
Siatka ocynkowana powlekana PCV w kolorze zielonym wielkość oczek 60x60m, gr 2.7mm. 
 
2.3.3 Słupki i elementy metalowe. 
 
2.3.3.1 Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków. 
Słupki piłkochwytów – stanowią konstrukcje nośną tarasu, parametry elementów go 
dokumentacji projektowej 
 
2.3.3.2 Wymagania dla słupków. 
Wg projektu konstrukcji 
 
2.3.3.3 Linka stężająca ogrodzenie. 
Służy do wzmocnienia siatki. Stosować równolegle do podłoża co 0.5m a także na dole i górze 
ogrodzenia. Stanowi go linka naciągowa stalowa fi 4,5 mm ocynkowana (może być powlekana 
tworzywem PVC).  
 
2.3.3.4 Kapturki. 
Nie dotyczy 
 
2.3.3.5 Haczyki. 
Mocowane do słupków (3 haczyki na 1 mb siatki), ocynkowane.  
 
2.3.3.6. Tuleja.  
Nie dotyczy 
 
2.3.3.7. Inne. 
Śruby rzymskie do naciągania linki stalowej, karabińczyki ocynkowane łączące siatkę z linką 
stalową.  
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem. 
 
4 Transport. 
Siatkę należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Śruby, haczyki, itp., powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 
stalowej lub folii termokurczliwej.  
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5. Wykonanie robót. 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W zależności od 
wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora zakres robót ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 
terenie  
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków aluminiowych, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki z tworzywa sztucznego, montaż furtki). 
 
5.2 Wymagania szczegółowe. 
 
5.2.1 Wykonanie dołów pod słupki i fundamenty urządzeń sportowych. 
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków. Ziemię z 
wykopu należy przemieścić na działkę inwestora pod planowane przesunięcie boiska.  
 
5.2.2 Wykonanie fundamentów betonowych ogrodzeń urządzeń sportowych.  
Nie dotyczy 
5.2.3 Ustawienie słupków. 
Nie dotyczy 
 
5.2.4 Montaż furtki  
Nie dotyczy 
 
5.2.5 Rozpięcie siatki ogrodzeniowej. 
Należy rozwiesić siedem linek  usztywniających: na dole, u góry i pomiędzy co 500mm i 
przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być  
starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i 
wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę 
tylko między słupkami. Linki napina się złączami rzymskimi( lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inspektora). Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały 
one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. Siatkę przymocowuje się do słupków końcowych, 
narożnych i bramowych za pomocą haczyków. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania 
linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego powlekanego drutu co 50 do 70 cm) do 
linek. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i 
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poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta zaświadczenie o 
jakości (atesty) lub wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- siatki ogrodzeniowe, 
- liny stalowe, 
- kształtowniki na słupki, tuleje, 
- drut spawalniczy, 
- pręty zbrojeniowe. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań 
i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami: 
 
6.3.1 Sprawdzenie powierzchni. 
Powierzchnię zbadać wzrokowo. Do ewentualnego sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, itp.) 
 
6.3.2 Sprawdzenie wymiarów: od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej 
dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów. Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami W 
przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
 
6.4 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
poprawność ustawienia tulei 
poprawność osadzenia i montażu słupków w tulejach, 
prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej 
SST zostaną przez Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które 
wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
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7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze, na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i 
urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Jednostką obmiarową 
wykonanych robót jest mb ogrodzenia i 1sz furtki. Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru 
obmiaru. 
 
8. Odbiór robót. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i 
przedkłada dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót 
zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. Płaci się za jednostki wymienione w 
pkt. 7. Niniejszej SST. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów  
pomocniczych, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
10. Przepisy związane. 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania (norma zastąpiona inną  
normą). 
PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84023-7/A1:1997 Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki (Zmiana A1) 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i  
badania 
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Budowa tarasu zewnętrznego przy basenie krytym OSiR w Zawierciu  
działka nr. ew 96/3, 96/4 (k.m.54 obręb Zawiercie); ul. Pomorska 61 42 - 400 Zawiercie,  
inwestor_ Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
 

 7

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. 
Część  
1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. 
Część  
2: Drut powlekany PVC. 
PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. 
Część  
3: Drut powlekany PE. 
PN-EN 10245-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. 
Część  
4: Drut powlekany poliestrem. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych  
produktów. 
/Ap1:2002 Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1). 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i 
stopnie  
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym  
usunięciu wcześnie nałożonych powłok (poprawka). 
PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej  
pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, 
ostrych 
krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do  
malowania. Ogólne wytyczne (norma archiwalna). 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
(norma 
zastąpiona inną normą). 
 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne (norma 
archiwalna) 
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PN-87/M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania wytyczne 
(norma 
zastąpiona inną normą). 
PN-EN ISO 1460:2001 Powłoki metalowe - Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach  
żelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na  
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 


