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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru niecki basenowej ze stali nierdzewnej „Sowiogórski Raj - Głuszyca, 

budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Delfinek”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem: 

- dostarczenia elementów składowych niecki; 

- montażem i obróbką niecki; 

- sprawdzenie szczelności niecki; 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, które występują przy realizacji zadania dla 

niecki basenowej stalowej . 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników 

i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  w SST – B – 

O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 
 

Nierdzewna stal szlachetna, materiał w gatunku 1.4547 dla wszystkich elementów mających 

kontakt z woda obiegową, oraz materiał w gatunku 1.4404 dla elementów nie mających 

bezpośredniego kontaktu z wodą obiegową, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie 

wymaga się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji niecki 

z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4547 przy kontakcie z wodą 

obiegową ze względu na wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne 

oddziaływanie środowiska zewnętrznego. 
 
Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wykorzystanych w projekcie wg PN-

EN 10088-1 : 
 

 
Oznaczeni 

 C Si 
Mn P S N 

Cr Cu Mo 
Ni   

węgi krze chro mied molibde  e stali  mangan fosfor siarka azot nikiel 
   el m     m ź n  

 
1.4547 

 
≤ 

  
max ≤ 

0,18 19,5 0,50  17.5 

1. 
 

≤ 0.7 ≤ 1.0 ÷ ÷ ÷ 1.0 6.0÷7.0 ÷   0.02 0.030 0.010 
        0.25 20.5   18.5 

   
≤ 

  
max ≤ ≤ 

16.5 -  10.0 

2. 1.4404 
 

≤ 1.0 ≤ 2.0 ÷ 
 

2.0÷2.5 ÷  0.03 0.045 0.015 0.11  
         18.5   13.0 

   
≤ 

  
max ≤ 

0,10 21.0 -  
4.5÷ 3. 1.4462  ≤ 1.0 ≤ 2.0 ÷ ÷  2.5÷3.5 

   0.03   0.035 0.015 0.22 23.0   6.5 
           

Grubość materiału:   wymagania minimalne    

 · ściana:    2,5 mm     

 · konstrukcje usztywniające: 2,0 mm      

 · rynna:   2,0 mm      

 · dno:   1,5 mm      

Powierzchnia:          

 · blachy ścian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)  

 · rynna:   stal walcowana, gładka jasna   

 · dno:   stal walcowana, gładkie jasna   

 · spoiny:    tylko w rejonie krawędzi przelewowej  
  szlifowane         
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

  
Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową, zawierającą: zestaw do 

pomiaru zawartości chloru w celu umożliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w 

wodzie basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego 

wykonywania czynności konserwacyjnych. Ponadto przekazać obsłudze narzędzie 

ułatwiające demontaż i montaż pokryw kanałów dennych. 

 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

 

Transport nie może uszkodzi elementów składowych basenu , basen powinien być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. 

 

Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania 

ruchu drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego 

zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą 

poruszać się jedynie w obrębie jezdni. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg PN-

EN 10088-2. W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać powierzchnię 

szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W 

miejscach, w których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie. 

Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie. W obszarze krawędzi przelewowej basenu 

wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie.  
Niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin foliowych. 

 
 
Wykonanie robót spawalniczych 

Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej 

obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu spawania 

zgodnie z PN-EN 729-2, PN-EN 287 część 1. Zakład produkcyjny musi dysponować 

własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa, oraz 

uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z 

wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 
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wystawionym przez niezależną instytucję akredytowaną jak również poświadczenie instytucji 

szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta 

niecek ze stali nierdzewnej dotyczących spawania konstrukcji stalowych zgodnie z DIN 

18800-7: 2002-09. 
 
Niecki basenów i elementy konstrukcyjne  
Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN 25817, PN-EN 288, PN-EN 12072 i PNEN 439 

jako spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych 

parametrach spawania. Powstałe przez niepełną osłonę gazem ochronnym warstwy 

zgorzeliny są usuwane poprzez wytrawienie.  
Wszelkie połączenia śrubowe nie mające bezpośredniego kontaktu z wodą obiegową 

wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4.        

 

Wszelkie połączenia śrubowe mające bezpośredni kontakt z wodą obiegową wykonać przy 

zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4547. 

Zakład produkcyjny w którym wytwarzane są konstrukcje modułów niecek musi posiadać 

certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii PN-EN 1090.  
Brak przetopu spoiny w grani, jak również karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są 

wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować 

dodatek spawalniczy tego samego rodzaju. 
 

Spawanie rur  
Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani. 

Przestrzega się przy tym następujących norm:  
· PN-EN 29692  
· PN-EN 25 817  
· PN-EN 439  
· PN-EN 12072  

Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako 

przetopioną spoinę czołową z osłoną grani. 
 

Obszary antypoślizgowe  
Obszarami antypoślizgowymi są:  

· wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 

100mm,  
· ruszt rynien przelewowych,  
· stopnie schodów i drabinek,  
· dno niecki basenowej o głębokości wody 1,0-1,1 mm,  
· pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 1,1m, 

Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1.  
Producent niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla 

wymienionych wyżej obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na 

ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, drabinek, 

schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. są realizowane jednakowo pod 

względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw 

prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokość wytłoczenia min 1,5 mm. Z 

powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak i 

osłabienia własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni 

antypoślizgowych przez piaskowanie. 
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Wykonanie barwienia  
Wszelkie oznaczenia w dnie i na ścianach czołowych, krawędziach schodów, ewentualnie wysp 

niecek wykonać metodą trawienia elektrochemicznego na kolor kobaltowy (RAL5008, 

dopuszczalnie RAL5011), bezpośrednio na powierzchni barwionych elementów. 

 

Roboty montażowo-budowlane przy realizacji systemowych basenów ze stali 

szlachetnej CrNi : 
 
Uwagi ogólne  
Poniższe roboty dotyczą montażu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające 

bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak 

i pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej 

kwasoodpornej w gatunku zgodnym z określonymi wymogami.  
Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciążenia statyczne, podpartych 

na górze i na dole (patrz też zakotwienie bocznych ścian) i dna ukształtowanego jako 

swobodna powierzchnia metalowa. 
 
Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali szlachetnej to:  

–   niecka basenu  
–   elementy wbudowane basenu  
–   hydraulika basenu  
–   osprzęt basenu  
–   szczegółowe wyposażenie instalacyjne i rekreacyjne 

 
Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych 

Zadania, które mają do spełnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione są 

każdorazowo w uwagach wstępnych.  
Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montażu grup konstrukcyjnych 

01-03 za pomocą spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych.  
Obrzeże basenu, które jako element budowlany mieści się pomiędzy plażą a 

powierzchnią wody stanowi istotną część konstrukcyjną, jako miejsce przejściowe 

pomiędzy obszarami pełniącymi różne funkcje, a także różnymi materiałami i ma do 

spełnienia następujące zadania:  
· odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie 

normalnego  
użytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),  

· zamocowanie różnych elementów wbudowanych,  
· połączenie niecki z plażą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi 

obrzeża niecki 
 
Zakotwienie  
Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej 

wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych lub w razie konieczności wklejanych, przy 

czym należy pamiętać o przygotowaniu we właściwym czasie ewentualnych elementów 

wbudowanych. Elementy złączne nie mające bezpośredniego kontaktu z wodą obiegową 

wykonać ze stali nierdzewnej 
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gat. A4. Wszelkie połączenia śrubowe mające bezpośredni kontakt z wodą obiegową 

wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4547. 

 

Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę  
· Przygotowanie we właściwym czasie planów inwentaryzacyjnych lub danych 

pomiarowych w celu poprawnego sporządzenia dokumentacji wykonawczej 

basenu.  
· Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do 

wybranego wariantu posadowienia niecki basenu.  
· Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów 

wbudowanych ze stali szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach 

betonowych itp.  
· Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć w ławach 

fundamentowych.  
· Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających 

tego elementów wyposażenia niecek,  
· Nawiezienie i zagęszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy tłucznia o 

ziarnistości 16/32 mm ze zdolnością do odprowadzania wody, położenie na 

tym włókniny oddzielającej i drobnego kruszywa łamanego o ziarnistości 2 - 

6 mm na grubości ok. 5 cm i zagęszczenie, wyrównanie zgodnie z 

wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (dostosowane w czasie do 

przebiegu montażu). Próbkę kruszywa przed zastosowaniem przekazać do 

zatwierdzenia producentowi niecek.  
Jeżeli ze względu na miejscowe warunki nie jest możliwe nawiezienie i 

przygotowanie podbudowy dna wg powyższych wymagań, należy wykonać 

wylewkę betonową. 

 

Wykonanie ścian niecki basenu.  
Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu 

względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca 

wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej.  
Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z 

krawędzią przelewową o szerokości 100mm, nachyloną pod kątem 25° do wnętrza niecki. 

Ma ona służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody 

powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od 

poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2 mm.  
Ściany niecki bez przyłączenia rynny przelewowej zakończyć w zależności od potrzeb: 

grzbietem w formie prostokątnej o szerokości 60mm z krawędziami zaokrąglonymi 

promieniem R 10mm, zaokrągleniem wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej ø89mm 

bądź ø129mm. Ścianę niecki w tym miejscu wykonać 10, 15 lub 50 cm powyżej lustra wody, 

względnie do miejsca połączenia z sąsiednim elementem konstrukcyjnym. W przypadku 

rozwiązań podwodnych pozostawić pod lustrem wody (ścianki działowe, wysepki lub 

półwyspy podwodne). 

Połączenia narożne wykonać są pod kątem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym 

jak 25 mm. 

 

Wykonanie zakotwienia ściany bocznej. 

Ściany niecki usztywnić są żebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W górnej części 

zamocować do konstrukcji żelbetowej, w rejonie użebrowania rynny przelewowej. W części 
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dolnej mocować na przedłużeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do fundamentu.  
Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego, bądź 

względnie parcia gruntu zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do 

elementu pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi 

przekrojami ścian) a następnie zabetonowanie profili usztywniających.  
Górne zakotwienie rozwiązać w dwojaki sposób w zależności od sposobu posadowienia niecki. 

W obiektach otwartych gdzie niecka jest posadowiona na fundamencie i jest obsypywana, 

obciążenia górne są przenoszone za pomocą podpór ukośnych względnie prostopadłych do 

fundamentu (ława bądź płyta fundamentowa – wykonanie według załączonych przekrojów). 

Natomiast w przypadku obiektów krytych gdzie zaprojektowano podbasenie, górne mocowanie 

zrealizować poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych 

w konstrukcji płyty plaży płytek mocujących (wg załączonego rysunku). 
 

Wykonanie dna niecki basenu. 

Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem 

hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem robót.  
Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułożyć na min. 2-centymetrową „zakładkę” i 

połączyć się konstrukcyjnie między sobą oraz do wywinięcia ścian bocznych poprzez spawanie. 

Dotyczy to również przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w dnie 

niecki.  
Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 2,20 m muszą posiadać własności 

antypoślizgowe wg PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie 

powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy. 

Tłoczone blachy denne ułożyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez 

zachowanie geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych we wszystkich 

kierunkach. 
 

Wykonanie rynny przelewowej. 

Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie, ewentualnie typu Wiesbaden; wg załączonych 

rysunków): 
 
Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia 

równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby 

zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do 

rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania wody 

(strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w narożach rynny przelewowej 

typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz kształt i ilość 

wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości 

odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fińskiego w górnej części jest spięte 

kątownikami w położeniu litery „v” w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez 

ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. Wykończenie zewnętrznej strony rynny wykonać w 

formie wywinięcia stalowego korpusu rynny uzyskując płaski grzbiet o szerokości 45 mm 

zlicowany z posadzką. Okrągłe części rynny wykonać jako takie. Zaokrągleń nie wolno 

zastępować  

kształtami wielokątów. 
  Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcję spawaną łącznie z podłużnicami oraz węzłówkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokość pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się się na wysokości max 17mm pod lustrem wody. Między przednią krawędzią górnego stopnia a tylną  
Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcję 

spawaną łącznie z podłużnicami oraz węzłówkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokość 

pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się się na 

wysokości max 17mm pod lustrem wody. Między przednią krawędzią górnego stopnia a tylną krawędzią 
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dolnego stopnia w pionie nie może być prześwitu. Stopnie należy wykonać, jako bezpieczne przy 

stąpaniu powierzchnie płaskie. Usztywnić je tak, aby nie mogły się odkształcać w sposób trwały. 

Przednie krawędzie stopni trwale oznaczyć poprzez trawienie elektrochemicznie na kolor na kolor 

RAL5008, (dopuszczalnie RAL5011) w formie pasów o szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 

5cm w płaszczyźnie poziomej wzdłuż krawędzi stopni. Schody z więcej niż trzema stopniami 

wyposażyć w co najmniej jedną poręcz. Na schodach o szerokości większej niż 1,5 m zastosować co 

najmniej 2 poręcze. Poręcze wykonać z materiału 1.4462. W celu podniesienia odporności na agresywne 

środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez 

polerowanie.  
 
 

Wykonanie drabinki w niecce basenu.  
Drabinki wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowej. 

Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadzą do 

stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyższy 

stopień jest umiejscowiony na wysokości powierzchni lustra wody. Głębokość niszy wynosi 

minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 60cm. Poręcze wykonać jako niesymetryczne w 

możliwie prostej formie bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku wyjścia z basenu. 

Wysokość niższej z dwóch poręczy wynosi minimum 75 cm nad obejściem, wysokość poręczy 

wyższej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 50-55cm a od strony plaży 70-

80cm (odległość między osiami). Poręcze zamocować na obrzeżu niecki basenu za 

pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla każdej poręczy. Poręcze wykonać z 

materiału 1.4462. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej 

wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez polerowanie. 

 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót powinien być: 

 - Przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań  
Producent niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy i roboty 

budowlane w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadają 

wymaganiom określonym w powyższych normach, wytycznych i ustawach powinien 

dysponować następującymi dokumentami: 

 

 Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali 

nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych,  
 Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposażenia 

niecek basenów ze stali nierdzewnej jak zjeżdżalnie, słupki, pasy torów pływackich 
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trawione elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesełka i wejścia dla 

niepełnosprawnych,  
Certyfikaty akredytowanej jednostki certyfikującej badania antypoślizgowości 

powierzchni blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg 

zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagań PN-EN 13451-1 potwierdzające 

spełnienie najwyższej klasy oceny 24º, 

 Certyfikat Instytutu Spawalnictwa GSI SLV klasy D w zakresie techniki spawalniczej 
kwalifikujące producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali 
szlachetnej CrNi zgodnie z DIN 18800-7: 2008-11 w zakresie: 

o  spawanie łukowe ręczne, 

o spawanie w osłonie gazu aktywnego, 

o spawanie robotem spawalniczym w osłonie gazu aktywnego, 

o spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych,  
o kondensatorowe zgrzewanie doczołowe kołków z zajarzeniem 

ostrzowym.  
 Certyfikat zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów 

metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezależną, akredytowaną 

jednostkę certyfikującą,  
 Certyfikat WE potwierdzający spełnienie wymagań zakładowej kontroli produkcji 

(ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 1090-2, oraz 

uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.5 

normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1  
 Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik 

badania antypoślizgowości powierzchni podestów słupków startowych wg PN-EN 

13451 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze 

zastosowań C),  
 Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik 

badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1 

(spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze 

zastosowań C),  
 Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik 

badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 

(spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze 

zastosowań C),  
 Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 

zastosowanych słupków startowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-4  
 Zaświadczenie akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 

zastosowanych płyt nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-6  
 Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej jakości o zgodności zastosowanych 

urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-

1:2001, PN-EN 13451-3:2001 w szczególności takich jak:  
p kanały ssawne, 
o kanały denne,  
o urządzenia poboru wody do analizy, o 
odpływy denne,  

Sprawozdania kontrolne dołączone do certyfikatów dla poszczególnych urządzeń 

potwierdzają spełnienie przez wymienione urządzenia wymagań norm w zakresie 

zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
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Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości dotyczące kluczowych z punktu 

widzenia bezpieczeństwa użytkowania niecek basenowych urządzeń, tzn. tych które zostały 

wyszczególnione w powyższej liście musi być opatrzone znakiem typu test & monitoring. 

Znak ten dowodzi, że oprócz wykonania testów wyszczególnionych urządzeń na zgodność z 

wymaganiami norm, zakład produkcyjny jest również monitorowany przez jednostkę 

certyfikującą w zakresie dotrzymania wymaganych cech bezpieczeństwa w produkcji 

certyfikowanych urządzeń.  
Wymagane powyżej dokumenty muszą być wystawione na firmę jako producenta kompletnego 

systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej  
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy przedłożyć na żądanie zamawiającego do 

kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, w celu uzyskania akceptacji inwestora 

dotyczącej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 

 

Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne. 

 

Szczelność:  
Całą konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną. 

 

 

 

Wymiary:  
Zgodnie z dokumentacją techniczną 

 

Niwelacja krawędzi przelewowej:  
Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. 

Utrzymanie tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez 

niezależnego od producenta niecek geodety uprawnionego. 
 
Cyrkulacja wody basenowej:  

Skuteczność cyrkulacji wody basenowej należy potwierdzić na podstawie 

próby barwienia przeprowadzanej według normy PN EN 15288-2:2008, we 

współpracy z wykonawcą stacji technologii uzdatniania wody. Próbę barwienia 

wykonać w ramach czynności odbiorowych. Protokół z próby barwienia stanowi 

element dokumentacji odbiorowej. 

 

Dokumenty:  
Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki 

powykonawcze, ew. plany inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oświadczenie 

producent. 

 

 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności będzie protokół odbioru niecki basenowej po przeprowadzeniu i 

zaakceptowaniu przez Inwestora badań szczelności, sprawdzeniu wymiarów, sprawdzeniu 

cyrkulacji wody basenowej. 
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X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

·  PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  
· PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów 

drabinowych i poręczy,  
· PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 

przeznaczonych do wymiany wody, 

· PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych,  

· PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych,  
· PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych,  
· PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości 
rekreacyjnych wody, 

· DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny 
podłogowe”  

· WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH 

PŁYWALNI – opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na EN-

19643,  
· Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 

uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).  
· Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych  
· PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe  
· PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw  
· PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  
· PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
· Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich . 


