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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1, CZEŚĆ  OGÓLNA 

1.1. Przedmiot STWIOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) s ą  wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zwi ązku z wykonaniem remontu boiska sportowego przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii. 

1.2. Zakres stosowania ST"MOR 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy 

- ikntraktowy przy zlecaniu i rliza ćji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STW1OR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj ętych 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysem opisanym ponadto poprzez: 

1.4. Kategorie robót: 

45110000 	- Roboty rozbiórkowe 

4511 2720-8- Roboty w zakresie kszta łtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 

45212221 -í - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót remontowych 

i modernizacyjnych o zakresie, który obejmuje: 

a. boisko trawiaste do gry w pi łkę  nożną  

b. automatyczne nawodnienie boiska 

c. bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia w dal 

d. trybuny sportowe na 500 miejsc 

e. parkingi i doj ścia do urządzeń  sportowych 

f. ogrodzenie wewnętrzne oddzielaj ące trybuny od boiska 

g. tereny zielone wokó ł  urządze ń  sportowych 

Inwestycja realizowana b ędzie zgodnie ze zg łoszeniem w Starostwie Powiatowym w Radomiu. 
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2. OBOWIAZKI INWESTORA 

• Przekazanie placu budowy - Inwestor przeka że plac budowy w ca łości lub cz ęściowo i W czasie 

przedstawionym przez \Nykonawc ę  i zaakceptowanym przez Inwestora. 

3. ZAKRES PRAC 1 ODPOWIEDZIALNO ŚCI WYKONAWCY 

Wykonawca wyposa ży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczaj ące. 

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Wykonawca ponosi pe ł ną  odpowiedzialność  za utrzymanie placu budowy. od momentu przej ęcia do 

odbioru ko ń cowego. W miarę  postępu robót, plac budowy powinien by ć  porządkowany, usuwane 

zbędne materia ły, sprzę t i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy: 

• Zabezpieczenie dostawy mediów 

• Ochrona ś rodowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polega ć  na zabezpieczeniach 

przed: 

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególno ści: paliwem, olejem, 

chemikaliami 

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i py łami 

c) moż liwością  powstania po żaru 

• Pe łna odpowiedzialno ść  za opiek ę  nad wykonywanymi robotami. materia łami oraz sprz ę tem 

znajdującym się  na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru ko ńcowego robót). 

• 	Odpowiedzialno ść  za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia w łasności publicznej i prywatnej. 

• 	Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 

dopuszczać  do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

• 	Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewni ć  ciąg ły ruch pieszych i mo ż liwie do minimum ograniczy ć  

brak dojazdu do sąsiednich budynków 

Prawid łowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budow ę  

• Zorganizowanie niezbędnych prób, bada ń  i odbiorów oraz ewentualnego uzupe łnienia dokumentami 

odbiorczej dla zakresu robót obj ętych umową. 

3.1. Materia ły 

• Materia ły stosowane do wykonywania robót powinny by ć  zgodne z obowiązującymi normami, posiadać  

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do u życia, oraz akceptacj ę  Inwestora. 

• Przechowywanie i sk ładowanie materia łów - w sposób zapewniaj ący ich właś ciwą  jakość  i przydatność  

do robót. 
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o Składanie materia łów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpiecze ństwa i umoż liwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

3.2. Materia ły pochodz ą ce z rozbiórki 

• Żużel wielkopiecowy, Gruz betonowy i inne zb ędne Zamawiającemu materia ły - 

Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci na koszt własny w celu utylizacji 

3.3. Sprz ę t i maszyny 

o Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wp ływu na jakość  wykonywanych robót. 

o Sprzęt używany do robót powinien by ć  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiada ć  pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST ,  PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale ń  w takich dokumentach sprz ę t 

powinien być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

• Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantowa ła przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okreś lonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. 

• Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo ści do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony ś rodowiska i przepisami dotycz ącymi 

jego użytkowania. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostan ą  przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.4. Transport 

o Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną  

niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i w łaściwości przewożonych materia łów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotycz ące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci ążeń  na osie i innych parametrów technicznych. 

• Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom dopuszczalnych obci ążeń  na osie mogą  być  

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych 

odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarz ądu Dróg. 

• Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

ś rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 



4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJETYCH OFERTA, Z UWZGLEDNIENIEM 

PODSTAWOWYCH ILO ŚCI 1 ASORTYMENTÓW 

Szczegó łowy zakres robót budowlanych obj ętych ofertą  jest opracowany w przedmiarach robót okre ś lonych 

na podstawie KNR. KNNR. KNR-W i kalkulacji indywidualnych. 

Remont boiska b ędzie polega ł  na: 

• wymianie zniszczonej nawierzchni trawiastej na traw ę  z rolki, 

• wykonaniu automatycznego nawadniania boiska, 

• Wykonaniu piłkochwytów zabramkowych wys.6m d1.50m 2szt., 

• zakupie i montażu profesjonalnych bramek 2 szt. rama g łówna bramki wykonana z prolu stalowego. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne oprócz ramy g łównej maja, być  cynkowane galwanicznie. Bramka do 

piłki nożnej musi spełniać  wymagania normy EN 748 - Sprz ęt boiskowy - Bramki do pi łki nożnej - 

Wymagania funkcjonalne i b iecze ństwo, metody bada ń  zuwzlędnieniem bezpiecze ństwa 

• zakupie i montażu wiat dla zawodników rezerwowych 2 szt. po 11 miejsc i personelu medycznego 1 szt. 

na 4 miejsca ( wymagania funkcjonalne i techniczne podobne jak dla bramek, krzese łek plastikowych 

i pozostałego osprzętu), 

• zakupie rozsiewacza do malowania linii, kompletu elastycznych chor ągiewek. 

Remont bieżni lekkoatletycznej polega ł  będzie na: 

• rozebraniu zniszczonej nawierzchni żużlowej ( z żużla piecowego wraz z utylizacj ą ), 

• wykonaniu nowej podbudowy konstrukcyjnej wraz z ustawieniem obrze ży, 

• wykonanki kanstrukcji warstwy ods ączającej gr. 10cm, 

• 	ułożeniu geowłćkniny, 

• wykonaniu podbudowy g łównej z betonu jamistego B-20 gr. 15cm, 

wykonaniu nawierzchni poliuretranowej gr.1 3 cm przepuszczalnej dla wody, 

• pomalowaniu torów bie żni wraz z oznaczeniem miejsc startu dla dyscyplin sportowych na 100 m, 200 m, 

400 m, 800 m oraz sztafety, 

• 	zakupie bloków startowych treningowych - 4 komplety. 

Remont skoczni w dal b ędzie polega ł  na: 

• wymianie zniszczonego rozbiegu z żużla piecowego na nawierzchni ę  poliuretanową  gr.13 mm 

• wymianie piasku wzeskoczni 

• wymianie obrzeży na gumowe w zeskoczni 

• wymianie belki odbicia na belkę  systemową  

• wymianie doj ść  i miejsc na przygotowanie się  dla zawodników z pod łoża naturalnego, na nawierzchni ę  

z kostki brukowej 



Remont trybun b ędzie polega ł  na: 

o rozebraniu zniszczonych trybun (drewnianych ławek i betonowych podpór), 

wykonaniu nowych konstrukcji betonowych zbrojonych pod siedziska sportowe na 500 miejsc. 

o utwardzeniu przejść  między trybunami oraz chodnikiem przed trybunami na skarpie z kostki betonowej 

na podbudowie, 

o wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej i obrze ży, 

• zamontowaniu przy schodach i na skarpie trybun, barierki ochronnej rurowej U-1 2a Typla z rur 

ocynkowanych 50 mm gr. ścianki 2 mm z poprzeczk ą z rury 50 mm g ię tą  spawan ą  o wym. 2 m xl „6 m 

wys. lakierowane proszkowo, 

• zamontowanie krzese łek plastikowych 500 szt.(krzese łka wykonane metod ą  wtryskową  z wysokiej 

jakości stabilizowanego polipropylenu: posiada ć  powinny atest trudnoplastyczno ści, toksyczno ś ci 

i wytrzyma łości, powinny być  odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie Uy. 

Powierzchnia siedziska ma by ć  g ładka i zapewnia ć  bezpiecze ństwo oraz komfort u żytkowania przez 

ergonomiczne wyprofilowanie i zaokr ąglenie krawędzi). 

Wymiana ogrodzenia wewn ętrznego wys.1,1 m d1.1 58 m polega ła będzie na: 

demontaż  zniszczonego ogrodzenia, 

• wykonanie nowego ogrodzenia w ramkach z profilu stalowego 40x20x2 mm d1.2 m wys.1.10 m 

wype łnienia ramek z profilu 30x20x2 mm co 10 cm. Stalowe ramy zamontowane na s łupach stalowych 

z profilu 60x40x3 mm ( osadzonych w stopach betonowych ) z 3 bramami wej ściowymi szer. 3 m 

(konstrukcja jak ram ogrodzenia ). ca łość  ocynkowana ogniowo. 

S. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą  oraz za jakość  zastosowanych 

materia łów i wykonywanych robót. za  ich zgodność  z dokumentacją  projektową, przedmiarem robót. 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni obs ług ę  geodezyjn ą  na wykonywane zadania. Koszt obs ługi geodezyjnej uję ty 

zostapie w kosztach ogólnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dok ładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ś ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre ś lonymi w dokumentacji projektowej lub 

wskazanymi na pi śmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawc ę  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, je żeli wymaga ć  będzie tego lnpektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę  na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawc ę  od odpowiedzialno ści za ich 

dok ładność . 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robót b ędą  oparte na 

wymaganiach sformu łowanych w dokumentach umowy i w ST, a tak że w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru b ędą  wykonywane nie później niż  wczasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawc ę , pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowania z tego tytu łu ponosi 

Wykonawca. 

Remont boiska nale ży wykona ć  w nastepuj ący sposób: 

- wymiana zniszczonej murawy 

zdjąć  warstwę  zniszczonej murawy gr.7,5 cm; 

wybrać  ziemię  urodzajną  gr.10 cm u łożyć  w pryzmę  celem dalszego zagospodarowania; 

wykonać  automatyczne nawadnianie; 

- -- - —wyprofilowa ć  podłoże ze spadkiem 0,5% od środka boiska do bocznych linii; 

ułożyć  i zamocować  siatkę  zabezpieczającą  przeciw kretom na ca łej powierzchni boiska plus po 3 m za 

końcowymi liniami bramkowymi; 

ułożyć  15cm warstwę  ziemi urodzajnej (zmagazynowanej ziemi plus brakuj ącą  ilość  dowieść ) ziemia z dowozu 

powinna być  wolna od chwastów, zabrudze ń  oraz posiadać  właściwości pozwalające zachować  właściwy wzrost 

roś linności, nie może być  kwaśna lub zanieczyszczona chemicznie oraz musi łatwo przepuszcza ć  wodę ; 

wyprofilować  podłoże ze spadkiem 0,5% od ś rodka boiska w kierunku bocznych linii; 

podłoże uwałować , nie dopuszczając do nadmiernego zbicia. 

Na tak przygotowane pod łoże należy rozłożyć  trawę  boiskową  przeznaczoną do intensywnego u żytkowania 

z rolki. Trawa z rólki powinna spe łniać  normę  niemiecką  DIN.18035. 

Wymagania minimalne dotycz ące parametrów darni naturalnej: 

- darń  przeznaczona do uk ładania maszynowego za pomocą  specjalistycznego sprz ętu 

- szerokość  rolki: 120 cm 

- d ł . rolki: min. 20 m 

- grubość  : 4-5 cm 

- ciężar : ok. 23 kg/1m2 

- wiek murawy: nie mrejszy niż  1 roku, nie większy niż  2 lata; wiek oraz pozosta łe parametry murawy nale ży 

potwjerdzi ć  odpowiednim dokumentem (paszportem). 

Do obowiązków wykonawcy nale ży nawożenie, nawadnianie i pielęgnacja trawy przez okres 2 miesi ęcy po 

pozytywnym odbiorze; 

Automatyczne nawadnianie boiska 

Nawadnianie boiska wykona ć  jako automatyczne systemowe np. system (TRAWA SPORT) system ten sk łada się  

z 10 zraszaczy z regulowanym promieniem dzia łania rozmieszczony dooko ła boiska o promieniu pracy 24 m 



wydajności 1 3m3/h oraz 3 zraszaczy o promieniu pracy 27 m i wydajno ści 13 M3  /h umieszczonych w ś rodku 

boiska „ połączonych ze sobą  rurami z polipropylenu o ś rednicy 63 mm ruroci ągi systemu nawadniania 

prowadzić  na g łębokości 50 cm z uwagi na istniej ący drenaż  znajdujący się  na głębokości od 60-80 cm, wykopy 

wykonywać  ręcznie. Każdy zraszacz wyposażony w elektrozawór połączony przewodami elektrycznymi ze 

sterownikiem. Sterownik wyposa żony w urządzenie do pojedynczego oraz czasowego za łączania zraszaczy 

oraz czujnik pogodowy i zabezpieczenia elektryczne. W celu zapewnienia w łaściwej ilości i ciśnienia wody 

zwiększy się  średnicę  rurociągu zasilającego do ś rednicy 80 mm od istniejącego hydrantu w pobli że płyty boiska 

Należy również  wykonać  studnię  szczelną o ś rednicy 1500 mm g1.2 m a  niej zamontowa ć  pompę  do 

podnoszenia ci śnienia do 7 atmosfer i wydajno ści 30 M3  /h. Pompę  należy zabezpieczy ć  od przeciążeń  (odrzutów 

fazy, kolejności faz, pracy na sucho). Na nowym wodociągu przed studnią  zamontowa ć  hydrant. Skrzynk ę  

sterowniczą  wraz z zabezpieczeniami pompy nale ży zamontować  nad studnią  studnię  wraz ze skrzynk ą  ogrodzić  

ogrodzeniem systemowym z paneli systemowych wysoko ści 2 m o wymiarach 3x3 m z furtk ą  wejściową  oraz 

zamkiem. 

Zasilenie elektryczne pompy oraz systemu nawadniania wykona ć  kablem YDY 5x10 mm z istniejącego budynku 

szkoły, kabel ziemny. 

Piłkochwyt zabramokwy wysoko ści 6 m i długości 50 m - 2 szt. 

W stopach betonowych z betonu B-20 owym. 0,5x0,5x0,1 m zamontowa ć  słupy stalowe z ruro ś rednicy 100 mm 

gr. ścianki 4 mm w rozstawie po ok. 4 m, malowanych proszkowo na kolor zielony; 

na końcowych s łupach należy zamontować  podparcia z rur o ś rednicy 80 mm; 

na słupach za pomocą  linek stalowych gr.5 mm w otulinie PCV, zamontować  siatkę  z polipropylenu 

o oczkach 10 x1  cm gr.5 mm 

Remont bieżni 

Rózebra ć  i zutylizować  nawierzchnię  bieżni z żuż la piecowego gr. 15 cm; 

pogłę bić  koryto o 10 cm z wywozem ziemi poza teren; 

wykonać  koryto g1.25 cm ( przesunięcie bieżni o 4 m tj.5 m xl 25 m); 

wyprofilować  oraz zag ęścić  pod łoże; 

ustawić  obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej gr.10 cm z oporem z betonu B-15; 

rozłożyć  geowłókninę ; 

wykonać  podbudowę  z befdu jamistego B-20 (przepuszczalnego wod ę  gr.1 5 cm) 

wykonać  nawierzchnię  poliuretanową  gr. 1 3mm 



Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej: 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo ści warstwy 13mm - wersja podstawowa, 

wyma gająca podbudowy betonowej i granulatu gumowego po łączonego lepiszczem 

poliuretanowym. 

y" Nawierzchnia musi posiadać  Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacj ę  ITB lub 

wyniki badań  specjalistycznego laboratorium, spe łnia wymagania normy EN 14877. 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej Warstwa nośna to 

mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uk ładana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozk ładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonan ą  

warstwę  należy pokryć  warstwą  użytkowa którą  stanowi system poliuretanowy zmieszany z 

granulatem EPDM. Czynno ść  tą  wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy u życiu 

specjalnej natrys ka rki np. firmy SMG). Grubo ść  warstwy użytkowej: 1-2 mm. Po całkowitym 

związaniu mieszaniny malowane są  linie farbami poliuretanowymi metodą  natrysku. 

Nawierzchnia powinna mie ć  parametry nie gorsze niż  opisane w tabeli: 

Wytrzymałość  na rozciąganie (Mpa) > 0,60 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) > 80 

Wytrzyma łość  na rozdzieranie (N) > 140 

Ścieralność , aparat Stuttgart (mm) <0,085 

Ścieralność , aparat Tabera (g) < 1,1 

Odporność  na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych 

- przyrost masy < 0,3 

- wygląd bez zmian 

Mrozoodporność  

- przyrost masy (%) < 0,5 

- wygląd bez zmian 

Przyczepność  do podłoża / międzywarslwowa: 

-do betonu > 0,60 

- do asfaltobetonu > 0,60 

- do podkładu mineralno-gumowego > 0,50 

Współczynnik poślizgu 

- mokra 0,65-0,75 

- sucha 0,70-0,80 

Odkszta łcenie pionowe w temp. 23°C (mm) < 1,4 

Zmiana wymiarów po dzia łaniu temp. 60°C (%) <0,01 
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Nawierzchnia powinna być  przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj ących z niej, a zawarto ść  związków 

chemicznych powinna być  nie większa niż  opisana w tabeli poniżej: 

parametr wartości w mg11 

DOC - po 48 godzinach <10 

ołów (Pb) <0,01 

kadm (Cd) <0,001 

chrom(Cr) <0,01 

chrom VI (CrVI) <0,01 

rtęć (Hg) <0,001 

cynk (Zn) <3,0 

cyna (Sn) <0,01 

Charakterystyka podbudowy: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami pod łużnymi i poprzecznymi, 

odchyłki mierzone łatą  o dł. 4 m. nie powinny być  większe niż  8 mm. Podłoże powinno być  wolne od 

zanieczyszczeń  órganicznych, kurzu, b łota, piasku itp. Nie może być  zaolejone (plamy nale ży usunąć). 

Podbudowa betonowa powinna być  wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada ć  odspojonych 

odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. 

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni: 

y" Certyfikat IAAF 

J Rekomendacja ITB lub wyniki bada ń  specjalistycznego laboratorium potwierdzaj ące wymagania 

Inwestora 

J Atest Higieniczny PZH 

J Aktualne badania na zgodność  z EN 14877 

J Autoryzacja producenta systemu 

J Karta techniczna systemu 

J Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 



Trybuny na 500 miejsc: 

Rozebra ć  i zutylizować  zniszczone trybuny drewno+beton 4,5x48 m; 

wykonać  wykop pod fundamenty trybun 0,8mx1 „2mxl7mxl 5 szt 

wykonać  chudy beton B-10 0,4 m xO,1 m x17 m x15 szt; 

ułożyć  szalunki systemowe; 

wykonać  izolację  poziomą  ław z papy termozgrzewalnej; 

wykonać  zbrojenie ław ( drut zbrojeniowy 4x12 mm jarzemka 0,25x0,30 m 000,3 m); 

wylać  beton B-25; 

wykonać  izolację  pionową  ław fundamentowych 2 x dysperbit; 

zamontowa ć  500 szt. siedzisk sportowych z PCy o wysokich 36 cm, odpornych na promienie UV, siedziska 

zamontować  4 kołkami do betonu, kolor siedzisk uzgodni ć  z inwestorem; 

wykonać  przejścia miedzy trybunami z kostki betonowej 0,8m xl 7 m xl 2 szt. 

Konstrukcja nawierzchni z kostki: 

warstwa odsączająca 10cm; 

podbudowa z betonu B-lo; 

kostka kolorowa 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm; 

wykonać  chodnik na skarpie za trybunami szer.2 m d1.59 m oraz chodnik przed trybunami szer.2m d1.59m ze 

stopniem wys.20 cm szer.50 cm od pierwszego rz ędu trybun, podbudowa jak wy żej; 

między trybunami oraz na ko ńcach trybun wykonać  schody terenowe z kostki szer. 2 m, stopnie z obrze ży wys. 

stopnia 20 cm „ konstrukcja jak wyżej; 

Barierki ochronne typ Ul 1 zamontowa ć  na skarpie oraz na schodach terenowych na ko ńcach trybun. 

Wykonać  odwodnienie między trybunami a bie żnią  dł. 70 m; wykonać  wykop pod drenaż  0,4x0,8x70 m; 

Napodsypce z kruszywa 25-40 mm gr.l O cm u łożyć  rurę  drenarską o ś rednicy 100 mm w otulinie w w łókna 

kokosowego ze spadkiem w kierunku studni ch łonnych; 

rury włączyć  za pomocą  dwóch studnio średnicy 315 mm do istniejącego drenażu; 

pozosta ły wykop zasypać  kruszywem 24-40 mm; u łożyć  geowłókninę ; 

Ułożyć  warstwę  ziemi urodzajnej gr. 10 cm a na niej traw ę  z rolki. 

Dojazd do boiska i plac manewrowy z kostki betonowej szarej o konstrukcji: 

- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

- 3 cm - posypka cementowo-piaskowa, 

-17cm-podbudowabetonowaB15, 

- 10cm - warstwa filtracyjna z piasku. 

Krawędzie drogi dojazdowej i placu manewrowego wykona ć  z krawężnika drogowego betonowego 15x30 cm 

ułożonego na podłożu betonowym w sposób umo ż liwiający spływ wody. 
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Tereny zielone. 

Po wykonaniu robót budowlanych teren znajduj ący się  w obszarze inwestycji oraz bezpo ś rednio przylegaj ący do 

niej należy uporządkować , zahumusowa ć  i obsiać  trawą  

6. DOKUMENTY BUDOWY 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowi ązany prowadzić , przechowywa ć  i zabezpieczyć  

następujące dokumenty budowy: 

. protokoły przekazania terenu budowy 

• protoko ły z narad ustale ń  

o protokoły odbiorów robót 

• 	dokumenty laboratoryjne I dzienniki laboratoryjne, atesty materia łów, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodno ści i wyniki bada ń  Wykonawca gromadzić  będzie w formie 

uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowi ą  załączniki do odbioru robót. Winny być  

udostępnione na ka żde życzenie Inwestora. 

o korespondencja na budowie 

o oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia 

pomiary i wyniki bada ń  powinny być  prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 

przez Inwestora i Wykonawc ę  

• dokumenty budowy b ędą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacj ą  projektową. 

Odbiory częś ciowe 	jest to ocena ilości i jakości, które stanowią  zako ńczony element ca łego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy po odbiorach częściowych - celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ści wykonania robót 

z umową  oraz okre ś lenie ich wartości technicznej 

Odbiór robót zanikaj ących - jest to dcena ilości i jakości robót, które po zako ńczeniu podlegają  zakryciu, przed 

ich zakryciem, lub po zako ńczeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikaj ą. 
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Odbiór ko ńcowy - jest to ocena ilo ści i jakości ca łości wykonanych robót wchodz ących w zakres zadana 

budowlanego oraz ko ńcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako ści poszczególnych elementów 

robót w okresie gwarancyjnym oraz prac zwi ązanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 

Do odbiorów cze ściowych i do odbioru ko ńcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

o 	uwagi i zalecenia Inwestora, zw łaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz udokumentowanie wykonania jego zalece ń  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz atesty jako ściowe wbudowanych materia łów i wyrobów 

• inne wymagane dokumenty 

9. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE 

Roboty do odbioru Wykonawca zg łasza pisemnie Inwestorowi. Roboty odbiera Inwestor na podstawie 

wizji lokalnej. 

Odbiór ko ńcowy po odbiorach częściowych. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ści wykonania robót z umową  oraz okreś lenie ich warto ści technicznej 

Odbioru ko ńcowego dokonuje komisja powo łana przez Inwestora. Ilo ść  i jakość  zako ńczonych robót komisja 

stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno ść  wykonanych 

robót z protoko łami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję  nieznacznych odst ępstw w granicach tolerancji i nie maj ących 

większego wp ływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si ę  odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wp ływ na cechy eksploatacyjne dokonuje si ę  

potrące ń  jak za wady trwale. 

Rozliczenie robót nast ępuje na zasadach okre ś lonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane s ą  na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej okreś lonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmuj ą  wszystkie czynności 

konieczne do prawid łowego wykonania robót. 

10.KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie osi ągnięcie za łożonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną  

kontrol ę  robót i jako ść  materia łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w łączając personel, sprz ę t, 

zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezbędne do pobierania próbek i bada ń  materia łów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jako ści Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo że żądać  od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada ń  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać  pomiary i badania materia łów oraz robótz cz ęstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie. że 
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roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Wszystkie badania i 

pomiary będą  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą  

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  można polskie wytyczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarów lub bada ń  

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

11.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materia łów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty s ą  podane w 

jednostkach zgodnych z kosztorysem. 

Obmiar powinien by ć  wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumia ły, dla robót zanikających 

przeprowadza si ę  wczasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. 

12.PODSTAWA P ŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie kosztorysowe 

13.PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy: 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska źników zagęszczenia gruntu. 

BN -7218932-01 BudwIe drogowe . Roboty ziemne. 

BN-8716774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

BN-6616774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych - żwir i pospó łka. 

PN-B-10290 :1997 Geomembrany Ogólne wymagania 

PN-B-11210 :1996 Kamie ń  łamany. 

PN-13-19701 -Cement powszechnego u żytku. Sk ład . wymagania i ocena zgodności. 

PN-88/B-6250 -Beton zwyk ły. 

PN-80/B-03322 -Fundamehy konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne. 

Norma DIN 18035 -Wytyczne dotycz ące budowy boisk z traw naturalnych. 

Inne przepisy i dokumenty: 

1.Ustawa z 707.1994 r. Prawo budowlane z pó źniejszymi zmianami. 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych(Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 r. z pó źn. zm .) 
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3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, monta żu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og łoszenia dotyczącego bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (OzU. 2002 r. 

Nr 108 poz. 953.) 

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (OzU. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 

z pó żniejszymi zmianami) 

UWAGA OGOLNA 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów i wyposa żenia, zosta ły użyte w 

niniejszym opracowaniu w celu okre ś lenia odpowiedniego standardu wykonania. 

Wykonawca ma prawo wnioskowa ć  o zastosowanie rozwi ązań  zamiennych nie obni żających tego standardu. 

Wprowadzone zmiany nie mog ą  pociągać  za sobą  zwi ększenia kosztów inwestycji ani zmieni ć  idei projektu. 

Wykonawca może uzyskać  akceptację  rozwiąza ń  zamiennych przez inwestora, jednak musi to by ć  poprzedzone 

pozytywn ą  opinią  Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie zmiany musz ą  uzyskać  akceptacj ę  Inwestora. Jeżeli zastosowane rozwi ązania zamienne wiąże się  z 

konieczno ści ą  wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskuj ąca ponosi pełną  odpowiedzialność  za 

dokonanie tych zmian, związaną  z tym koordynacj ę  międzybranżową  oraz uzyskanie niezb ędnych uzgodnie ń  i 

pozwole ń . 

Oraco4: 
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