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I.DANE INWESTYCJI 

1.Inwestor:    Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1                   

2.Zamierzenie budowlane 

Zamierzeniem budowlanym jest realizacja  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowej 
na podbudowie z kruszywa wraz z piłkochwytami . Boisko ma charakter obiektu sportowego  przeznaczonego dla młodzieŜy 
szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Bogucin.  

W ramach wykonania zadania naleŜy wykonać:  

-boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z 
piłkochwytami 

-demontaŜ trzech urządzeń zabawowych kolidujących z planowaną inwestycją i ponowny montaŜ bliŜej budynku szkoły,  

-przesadzenie 20 szt krzewów tui ( kolidujących z planowaną inwestycją)  

-demontaŜ 2 szt bramek do gry w piłkę noŜną ( 3x2m)  i 2 szt słupów do koszy, do gry w koszykówkę 

WyposaŜenie boiska: 

3.Podstawa opracowania. 

--Zlecenie Inwestora 

-  Projekt budowlany. 

-  Obowiązujące normy budowlane. 

4.Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu.  

Projektowane boisko koliduje w części z istniejącymi urządzeniami zabawowymi, chodnikiem z kostki, istniejącymi krzewami 
tui i kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5.Charakterystyka obiektu 

boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z 
piłkochwytami 
- długość: 30,00 m 
- szerokość: 15,00 m 
- powierzchnia brutto: 450,00 m2 
- obwód boiska: 90,00 m 

II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.Wstęp 

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową  boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bogucin, Gmina Garbatka-
Letnisko . 

Zakres stosowania OST. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 8.1. 

Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora. 

� Zgłoszenie realizacji budowy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach , jeŜeli warunki umowne nie określają 
inaczej. 
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� Zamówienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich. 
� Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
� Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe (protokolarnie) Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
� W wypadku robót wielobranŜowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę generalnego 

wykonawcy. 
� Będzie koordynował roboty branŜowe, jeŜeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas organizowanie narad 

podwykonawców oraz kontaktów wykonawców z projektantami. 
� Kontrolował postęp robót. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 

� wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
� oznaczenie przejść, 
� oznakowanie terenu budowy, 
� zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
� będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Szczegółowe wymagania na 
budowie 

� Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną.  

1.1.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej dotyczących: 
� robót spawalniczych, 
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� przygotowania powierzchni do malowania, 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących promieniowanie o stęŜeniu większym  
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W czasie budowy naleŜy zachować właściwe warunki bhp dotyczące: 

� robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów, 
� robót montaŜowych, 
� robót spawalniczych, 
� robót na rusztowaniach, 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
� robót elektrycznych. 

 W szczególności Wykonawca: 
� ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
� zobowiązuje się prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpoŜarowej,  
� dopilnuje, aby pracownicy wyposaŜeni byli w odzieŜ roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości 
� zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagroŜenia i zaniedbań dla innych 

PRACOWNIKÓW i osób trzecich na placu budowy.  
� zobowiązany jest zaznajomić PRACOWNIKÓW podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposób zapewniający 
przestrzeganie zasad i przepisów BHP. 

� zobowiązany jest do współpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepisów i zasad BHP 
� ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie 

przestrzegania przepisów i zasad BHP i zobowiązany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego 
nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. 

� ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami i zasadami BHP i 
projektem organizacji robót 

� przeprowadzi instruktaŜ w zakresie warunków realizacji robót, współpracy, przekazywania frontów robót, 
zabezpieczeń miejsc i stref realizowanych robót szczególnie na wysokościach w aspekcie zachowania właściwych, 
zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa pracy. 
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� zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.  

� Oświadcza, Ŝe wszyscy pracujący na budowie pracownicy zatrudnieni są zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, posiadają aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz 
posiadają aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

� oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.  

Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagroŜeniu dla zdrowia, Ŝycia i mienia, między innymi: wykonywanych przy 
czynnych urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystąpieniem do ich 
realizacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę uŜytkownika, określającą warunki wykonania 
przedmiotowych robót. 
 
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 
pracowników, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i 
obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP. 
 
x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie się wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawców, które są 
bezpośrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawcę. 

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane  
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Powinien zapewnić: 

� racjonalne wykorzystanie energii, 
� właściwe warunki uŜytkowe w zakresie ogrzewania. 

2.Materiały 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na Ŝądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty 
dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „UpowaŜnienie” Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą uŜytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzędzia oraz sprzęt z silnikami 
elektrycznymi posiadają aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
W razie konieczności wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 

5.Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje  
się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,  
a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz z 
zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: 

� informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

� informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających; 
� obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, 
zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
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Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane 
jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. 
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć  
w dzienniku wykonanie pozycji, jak równieŜ dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo.  
Inspektor Nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru 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 badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych  
lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004r – o wyrobach 
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

 Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem 
przyjęcie powierzonych im funkcji.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowaŜnieni są: 
  1)  inwestor, 
  2)  inspektor nadzoru inwestorskiego, 
  3)  projektant, 
  4)  kierownik budowy, 
  5)  kierownik robót budowlanych, 
  6)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
  7)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montaŜu i rozbiórki. 
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Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
� termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

� protokół przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
� inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeŜeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać 
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

Obowiązki kierownika budowy (robót) 

� Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
� Prowadzenie dokumentacji budowy. 
� Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poŜ. 
� Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź  zanikających. 
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
� Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
� Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem niezbędnych 

dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, 
decyzje i opinie uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały. 

� Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia moŜliwości powstania zagroŜenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o 
tym właściwego organu. 

� Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy. 
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� Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu prowadzenia 
ich niezgodnie z dokumentacją. 

� Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót. 
� Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
� Zgłoszenie do „odbioru końcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
� Koordynowanie robót podwykonawców, jeŜeli reprezentuje generalnego wykonawcę. 
� Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy. 
� Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń. 

 

7.Odbiory robót 

Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiorowi częściowemu 
� odbiorowi ostatecznemu 
� odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych  
w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia.. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
KaŜdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upowaŜnioną pisemnie przez Inwestora. Do kaŜdego odbioru 
cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie moŜe odmówić dokonania 
odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny robót. 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do 
laboratorium IN. 
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki 
lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm  
i ustaleń. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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� dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową podstawową z 
naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawcę podczas realizacji oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

� operat geodezyjny na komplet robót 
� dziennik budowy, 
� komplet aktualnych dokumentów dopuszczających uŜyte materiały i urządzenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, 
a takŜe komplet badań próbek betonu); 

� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny 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 14.3 “Odbiór ostateczny robót ”. 

Przystąpienie do uŜytkowania obiektu budowlanego. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do uŜytkowania obiektu budowlanego, 
na którego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moŜe nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyŜej jest wymagana takŜe, jeŜeli przystąpienie do uŜytkowania 
obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o 
których mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.  
Inwestor, w stosunku, do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego, jest 
obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
  1)  Inspekcji Ochrony Środowiska, 
  2)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
  3)  Państwowej Inspekcji Pracy, 
  4)  Państwowej StraŜy PoŜarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania.  
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się 
jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek  
o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których mowa jest w art. 57, w 
tym takŜe "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami"  
oraz "protokoły badań i sprawdzeń". PowyŜsze oświadczenie kierownik budowy składa między innymi  
w oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych. 
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do uŜytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub 
zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają równieŜ inne dokumenty i 
decyzje dotyczące obiektu, a takŜe, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z tym obiektem. 
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III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 1.Roboty ziemne [CPV 45111200-0] 

Kategoria posadowienia 

 Występujące warunki gruntowe zostały uznane za proste, natomiast obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

PodłoŜe 

W przypadku natrafienia w podłoŜu pod fundamentami warstw nienośnych, naleŜy je usunąć, a powstałą pustkę wypełnić 
betonem B-7,5.  

Zalecenia 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonać 
ręcznie, bez uŜycia sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem szczególnej ostroŜności i pod fachowym nadzorem 
technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót. 
Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na istniejące na działce uzbrojenie terenu – kanalizacja sanitarna 
odprowadzająca ścieki do przydomowej oczyszczalni ścieków oraz  zachowanie w stanie nienaruszonym punktów 
geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 
15/91).  
 
Prace ziemne związane z przygotowaniem podłoŜa pod boisko sportowe i piłkochwyty   powinny się odbywać przy 
najniŜszym poziomie wód gruntowych. 
Wykopy pod fundamenty powinny być wykonywane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
poniŜej poziomu posadowienia. Przy wykonywaniu fundamentów za pomocą maszyn naleŜy na dnie wykopu pozostawić 
około 10 cm gruntu rodzimego a następnie wybrać go ręcznie.  
 
1. W ramach robot ziemnych naleŜy wykonać następujący zakres : 
- zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego , 
- korytowanie pod podbudowę nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia warstwy projektowanej podsypki, 
- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych 
- wykopy pod fundamenty  piłkochwytów  
 

Fundamentowanie [CPV 45262210-6]. 

stopy pod słupy piłkochwytów - prefabrykowane 35x35x120cm 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Uwaga  

Składowanie elementów  

Składowanie elementów , oraz wykonanie  powinno odbywać się zgodnie z instrukcja producenta, od którego zostały 
kupione elementy . 

2. podbudowa z tłucznia kamiennego [CPV 45232451-8]  

Przekrój przez podbudowę: 
- koryto (grunt rodzimy), 
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4 cm, 
Podbudowę naleŜy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeŜy sportowych  
100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym 
(na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. 
 
 
Warstwa odsączająca : podsypka z piasku zagęszczonego na terenie gruntowym. 
Po wyrównaniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy naleŜy wykonać 
podsypkę z piasku grubości 10 cm. Podsypkę rozmieścić równomiernie na całej powierzchni i zagęścić mechanicznie do 
stopnia Id > 0,95. 
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Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm. - 15 cm. 
Warstwa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm. - 4 cm. 
Podbudowę naleŜy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeŜy betonowych 100x30x8 cm ustawianych 
na ławie betonowej z oporem z betonu B 10. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadek 0,7% . Podbudowa 
powinna być wyprofilowana spadkami, odchyłki mierzone łatą o dł. 2,00 m nie powinny być większe jak 2 mm. PodłoŜe 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, piasku itp. 
 

3. roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych [CPV 45212221-1]  

Nawierzchnia dwuskładnikowa z pigmentowym środkiem wiąŜącym, na bazie Ŝywic poliuretanowych wykonana metodą 
natryskową, grubości 13mm oraz wyznaczenie linii zgodnie z dokumentacja techniczną. 
 
Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier gumowy ze Ŝwirem kwarcowym z 
lepiszczem poliuretanowym. 
 
Nawierzchnia : 
Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia składa 
się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego 10mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem 
gumowym o grubości 3 mm. 
Warstwa dolna grubości 10 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana maszynowo ( 
mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uŜytkowa 
grubości 3 mm - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego 
granulatem EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm. 
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mieć jednakowa 
grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa uŜytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. 
Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na 
terenie budowy. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien 
wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów w powyŜszej technologii. 
 
Parametry nawierzchni : 
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• WydłuŜenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni : 

1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB 
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginał). 
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie. 
5. Certyfikat IAAF 
�  

4. sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu [ CPV 45340000-2] 
    dostawa i montaŜ wyposaŜenia sportowego  
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WyposaŜenie  boiska do gry w siatkówkę : 
• Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny 
posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki.  
• Tuleje stalowe do słupków umoŜliwiające ich łatwy montaŜ i demontaŜ (2 szt.) 
• pokrywy na  tuleje zamykające otwory montaŜowe po zdjęciu słupków w celu umoŜliwienia gry w piłkę ręczną- 
demontowalne (2 szt. ) 
• siatka do siatkówki całosezonowa ( 1 szt.)  

 
WyposaŜenie boiska do gry w koszykówkę : 
• Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki dł. wysięgnika 1,60 m, jednosłupkowy - 2 szt. 
• Tuleje do stojaka do koszykówki – 2  szt. 
• Tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub  18 mm – 180 x 105 cm. -2 szt. 
• Kosz uchylny spręŜynowy - 2 szt. 
• Siatka do kosza - 2 szt. 
dodatkowe wyposaŜenie : 
• Bramka stacjonarna metalowa do piłki ręcznej 3 x 2 m z tulejami montaŜowymi umoŜliwiającymi  demontaŜ– 2 sztuki 
(montaŜ wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 
 
UWAGA : wszystkie elementy wyposaŜenia boisk powinny posiadać właściwe- wymagane przepisami atesty 
dopuszczające do uŜytkowania w szczególności przez dzieci. 
 
5.chodnik z kostki betonowej  . Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg [CPV 45233250-6] 

NaleŜy rozebrać cześć zlokalizowanej kolizyjnie- istniejącej nawierzchni z kostki betonowej stanowiącej dojście do placu 
zabaw. Uzyskaną z rozbiórki kostkę naleŜy ułoŜyć na podsypce piaskowej  jako dojście do boiska - furtki w piłkochwytach.   

Trawniki 

Teren pod trawnik powinien być wyrównany i oczyszczony z zanieczyszczeń. 
Ziemia urodzajna (kompostowa) powinna być równomiernie rozścielona warstwą 3-5cm oraz wyrównana i zagrabiona. Siew 
powinien odbyć się w terminie od wiosny do końca września, w dzień bezwietrzny, w ilości do 2 kg/100m2. 
 
6.Wznoszenie ogrodzeń [CPV 45342000-6] 
Wokół boiska naleŜy zamontować piłkochwyty wysokości min. 4,0m z furtką  d=120cm - z siatki polipropylenowej 
bezwęzłowej , oczko 8x8cm, grubość splotu 5 mm kolor zielony. Siatka rozpięta na słupach stalowych Ø 62,2 , malowanych 
chlorokauczukowo , posadowionych na stopach prefabrykowanych 35x35x120cm. Elementy wyposaŜenia- liny stalowe 
podtrzymujące siatkę Ø 4 mm w powłoce z PVC, śruby naciągowe rzymskie, karabińczyki do mocowania siatki z liną.  
  Przy lokalizacji piłkochwytów uwzględnić istniejącą w terenie kanalizację sanitarną, przesuwając linię piłkochwytów w 
stronę ogrodzenia. Odległość piłkochwytów od kanalizacji sanitarnej – min. 70cm, od budynku szkoły ( przejście do placu 
zabaw) - około 1,50m. 
 
7.Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać: 

� warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom I – budownictwo ogólne 
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ” jednoznacznie określają sposób i jakość 

wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów budowlanych. 
I 
 
OPRACOWAŁA:  
                         Mgr inŜ. Jadwiga Klimkiewicz..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 


