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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego w Kaletach                          
ul. Paderewskiego. 
  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące 
wykonania robót związanych z budową obiektu –  boiska do piłki nożnej 
i boiska wielofunkcyjnego w Kaletach ul. Paderewskiego. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
a) roboty ziemne, 
b) wykonanie boiska do piłki nożnej z płytą 93,00 m x 68,00 m i poboczami o szerokości 5m  
o nawierzchni z trawy naturalnej ułożonej z rolki, 
c) wykonanie strefy bezpieczeństwa wokół boiska piłkarskiego szerokości 5.0m o 
nawierzchni trawiastej z bocznej strony i 5,0 m za bramkami piłkarskimi. 
d) wykonanie piłkochwytów – 63,0 mb  i wysokości 6 m - boisko piłkarskie 
e) wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wym.32,0 x17,0 m z 
polami do gry: mini boska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki 
e) wyposażenie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego w system bramek piłkarskich  
f) wykonaniu ogrodzenia terenu boiska  wielofunkcyjnego o długości 98,0 mb wokół boiska 
wielofunkcyjnego o wys. 4,0 m   
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z wytycznymi normy 
europejskiej DIN 18035 , obowiązującymi odpowiednikami, polskimi i branżowymi 
normami, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z  ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
1.5.1. Przed rozpoczęciem prac należy : 
 
- zorganizować właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami. 
- ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, 



- przejąć na czas prowadzenia robót odpowiedzialność za istniejące uzbrojenie     terenu pod 
projektowaną płytą boiska. 
- dochować szczególnej staranności, podczas prowadzenia prac wykonawczych 
 
1.6 Informacje o terenie budowy. 
  Nawierzchnia boiska do piłki nożnej jest o dużym stopniu zdewastowana i zniekształcona, 
brak w poszczególnych miejscach trawy. Teren na którym wykonywany jest obiekt 
posadowiono także budynek socjalny w południowej części kompleksu sportowego. Obecne 
boisko o nawierzchni asfaltowej znajduje się w południowa- zachodniej części kompleksu 
sportowego. Wymaga wykonania zmiany nawierzchni. 
 
1.7.Materiały - ogólne wymagania . 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą posiadać zaświadczenia o 
jakości lub atesty. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inspektora Nadzoru.  
 
1.7.1. Podstawowe materiały budowlane 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
a/ Kruszywa. 
Żwir i piasek powinien spełniać wymagania BN-87/6774 - 04. 
b/ Woda 
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna odpowiadać jakości 
wody wodociągowej przeznaczonej do picia. 
c/ Cement 
Cement do wykonywania ustrojów betonowych wg PN -B-19701. 
d/ Stal 
Stal węglowa zwykła / kategorii “A”/ spawalna odpowiadająca PN-/H -93202, PN -/H 
-92203 , PN-82/H -93215, 
 
1.7.2. Sposób wykonania 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy wraz z 
warstwą nośną na płycie boiska do piłki nożnej. Powierzchnia prac obejmuje płytę główną o 
wym. 68,0 x 93,0 m oraz pobocze o szerokości  5 m z każdej strony placu gry.  
Zakres prac budowlanych do wykonania obejmuje między innymi: 

- zdjęcie i wywiezienie warstwy trawnika gr. 10 cm 
- przywiezienie specjalnej przygotowanej ziemi, torfu, piasku i jej zmieszanie poprzez 

           napowietrzenie podłoża zgodnie z pkt 1.8.1. 
- wyprofilowanie i ustabilizowanie podłoża 
- położenie odpowiednio przygotowanej darni trawiastej z rolki 
-pielęgnacja ułożonej darni i doprowadzenie do jej szybkiego (około 3 tygodni)   

          ukorzenienia w podłożu (nawożenie). 
 
 
 
 



1.8.1. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej z rolki. 
 
Boisko piłkarskie z trawy naturalnej ułożonej z rolki przeznaczone do rozgrywek ligowych  
wybudowane zgodnie z wytycznymi PZPN oraz zgodnie z normą europejską DIN 18035 z 
następującymi uwagami: 

- spełnienie przepisów FIFA (przepisy do gry w piłkę nożną) w zakresie warunków i 
standardów, jakim powinny odpowiadać boiska przeznaczone do prowadzenia Ligii 
lokalnej 
- uzyskanie możliwości rozgrywania meczów piłkarskich w terminach wyznaczonych 
przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej   
- wydłużenie okresu eksploatacji i zwiększenie wytrzymałości na intensywność i 
różnorodność używania poprzez zastosowanie odpowiednich środków mineralnych i 
chemicznych itp. 
- wytrzymałość płyty boiska minimum 6 godzin w tygodniu  
- możliwość organizowania na płycie, po uprzednim zabezpieczeniu innych imprez 
masowych o charakterze kulturalno-sportowy 

Trawa z rolki, zwana darnią powinna spełniać normę DIN.18035 lub równoważną w 
odniesieniu do warunków naszej strefy klimatycznej. 

Wymagania co do darni: 
Trawa z rolki powinna spełniać poniższe wymagania: 

1. Skład gatunkowy: 

- komponentami darni powinna być wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 60% oraz życicy 

trwałej (Lolium perenne) 40%. Darń powinna być utworzona z 3 odmian wiechliny łąkowej i 

2 odmian życicy trwałej. Odmiany powinny być dostosowane do warunków klimatycznych 

Polski oraz podwyższoną tolerancję na deptanie. 

- dopuszczalne wahania, co do składu gatunkowego jak i odmianowego według tabeli 1. 

( załącznik nr 1) 

 

 

Gatunki traw 

 
Procentowy 
udział [%] 

Dozwolone 
wahania 

gatunków  
w 

mieszance 
[%] 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Życica trwała Lolium perenne Odmiana 1 25 
-20  

Życica trwała Lolium perenne Odmiana 2 15 

Wiechlina łąkowa Poa pratensis Odmiana 3 25 
+20 Wiechlina łąkowa Poa pratensis Odmiana 4 20 

Wiechlina łąkowa Poa pratensis Odmiana 5 15 

Kostrzewa czerwona Festuca rubra Odmiana 6 0-10  

Łącznie 100  

 



- w darni nie powinno być zachwaszczenia roślinami dwuliściennymi oraz wiechliną roczną 

(Poa annua) i wiechlina zwyczajną (Poa  tryvialis).     

2. Jakość gleby darniowej 

- gleba pod względem granulometrycznym powinna zawierać poniżej 8% części <0,02      mm 

( w tym nie więcej niż 2% części < 0,002) i poniżej 5% części żwirowatych (8-           32mm)  

- ilość substancji organicznej do 2% 

3. Wymagania ogólne   

- darń powinna mieć wiek między 16 a 20 miesiącami  

- płaty darni powinny być typu big-roll - minimum szerokość 1,2 m, minimalna długość 9,0m 

- grubość darni  min.  3,0 cm. 

- darń nie może być zżółknięta  lub ”zaparzona” w terminie kładzenia. 

- darń powinna mieć właściwości o dużej sile rozrywalności (Badanie  krążka darni o 

średnicy 5cm i grubości 3 cm .-  próba ręczna.) 

- podłoże darniowe nie może zawierać sztucznych wzmocnień, np. siatek syntetycznych. 

 

I. Weryfikacja darni 

 
1.Ocena dokumentacji ,,paszportu darni” względem wymagań 

- wypełniony załącznik 1 związaną z składem gatunkowym darni  

- dokument  potwierdzający zakup danej odmiany lub gotowej mieszanki u firmy nasiennej. 

- wypełniony załącznik 2 co do jakości gleby 

2.Ocena wizualna darni na plantacji  

- ocena  składu gatunkowego darni według normy PN-EN 12231:2005     

- ocena obecności innych roślin według normy PN-EN 12231:2005     

- ocena wizualna czynników chorobowych, szkodników 

- ocena grubości filcu 

- ocena rozrywalności   

3.Jakość warstwy nośnej ( zwanej podłożem )  

Warstwa nośna) powinna spełniać normę DIN.18035 lub równoważną w odniesieniu do 
naszej strefy klimatycznej.  

 
 
 
 



II. Wymagania co do wykonania warstwy nośnej boiska oraz weryfikacja komponentów  

 
1.Wykonawca boiska jest zobowiązany do odpowiedniego skomponowania mieszaniny z 
piasku, torfu wysokiego oraz ewentualnie innych materiałów (np. ziemi urodzajnej) i 
wymieszania tak aby utworzyć jednolitą warstwę nośną (o grubości 10 cm + 5 cm (±1cm)). 
Końcowym efektem prac jest stworzenie takiej warstwy nośnej, aby spełniała normę dla boisk 
piłkarskich DIN 18035 lub równoważną w odniesieniu do naszej strefy klimatycznej. 
 
2.Przed wykonywaniem prac, wykonawca jest zobowiązany o przedstawienie właściwości 

poszczególnych komponentów budujących boisko: piasku, torfu, ziemi urodzajnej. Jeżeli 

będą stosowane dodatkowo inne środki wspomagające rozwój ukorzeniania się traw i źdźbeł 

traw należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność użytego środka 

wraz z dokumentem potwierdzającym, że środek jest nieszkodliwy dla rozwoju traw. W tym 

miejscu inwestor zastrzega prawo do otrzymania próbki poszczególnego komponentu  bądź 

każdego w celu wykonania dla siebie niezależnej analizy potwierdzającej właściwości i 

zasadności użycia danego komponentu.  

3.Po pozytywnym potwierdzeniu komponentów użytych do budowy boiska, wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia próbki gotowej mieszaniny: warstwy nośnej  wraz z 

komponentami wraz z badaniami właściwości fizyczno – chemicznych wykonanych przez 

akredytowane laboratorium. Badania należy wykonać pod kątem uzyskania właściwości 

podłoża według wytycznych normy DIN 18035  lub równoważnej w odniesieniu do naszej 

strefy klimatycznej. 

 
1.8.1.1. Nawierzchnia płyty boiska piłkarskiego wykonana z następujących warstw 
(załącznik nr 2)- zwanej podłożem 
 
- warstwa drenująca grubości 5 cm w postaci żwiru drobnego lub piasku grubego 
- warstwa gleby o gr. 10 cm jako mieszanka ziemi, piasku, torfu ogrodniczego proporcjach : 
60% piasku, 20% ziemi kompostowej ( ewentualnie gleby rodzimej po przeprowadzeniu 
stosownych badań i jej zakwalifikowaniu), 20% torfu. 
- warstwa nośna o gr. 5 cm składająca się z ziemi , torfu i ziemi ogrodniczej  
Po otrzymaniu pozytywnej opinii, wykonawca wykonuje warstwę nośna boiska. Na końcu 
wykonawca powierzchni warstwy nośnej kształtuje spadki poprzeczne 0,2% od osi głównej 
do krawędzi bocznych boiska. Dodatkowo w czasie mieszania warstwy nośnej należy ją 
nawieść nawozami wieloskładnikowymi. 

W czasie prac wykonawca zobowiązany jest wykonać warstwę nośną zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną. Zastosowane urządzenia, sprzęt i maszyny są w gestii 

wykonawcy. 

Po wybudowaniu warstwy nośnej (zwanej podłożem) należy dokonać oceny wykonanej 

warstwy nośnej (zwane podłoża). Ocenie podlegają następujące parametry: 



- uzyskany rzeczywisty procentowy skład granulometryczny podłoża, według założeń DIN 

18035. 

- pH podłoża zbadane w specjalistycznym ośrodku 

- ilość substancji organicznej 

- współczynnik infiltracji (wodoprzepuszczalności) warstwy nośnej    

Po pozytywnym zaopiniowaniu, będzie można kłaść darń. 

1.8.1.2. Ułożenie trawy z rolki 

Kładzenie darni można rozpocząć po pozytywnym zaopiniowaniu wybudowanej warstwy 

nośnej (zwanej podłożem), wykonawca przywozi zrolowaną darń na teren budowy i po 

weryfikacji darni, może kłaść płaty darni. Maszyny, sprzęt, urządzenia czy wykwalifikowany 

personel jest interesie wykonawcy. Płaty darni mają zostać położone natychmiast po 

przywiezieniu, zgodnie ze sztuką budownictwa dla tego typu robót.  

Inwestor zastrzega sobie prawo nadzoru nad procesem kładzenia płatów darni. W razie 

stwierdzenia niezgodności jakości płatu (płatów) darni, inwestor ma prawo domagać się 

usunięcie i położenia na koszt wykonawcy płatu (płatów) darni zgodnego z wymaganiami 

normowymi.     

Po położeniu darni, wykonawca jest zobowiązany do jej pielęgnacji w celu ukorzenienia się 

darni z warstwą nośną (zwanym podłożem).Prace jakie będą wykonywane są uzależnione od 

wiedzy i doświadczenia wykonawcy. 

Odbioru boiska będzie polegał na ocenie: 

- ocena zadarnienia, składu gatunkowego darni 

- ocenie ukorzenienia się położonych płatów darni w warstwę nośną  

- ocena infiltracji (wodoprzepuszczalności) boiska 

1.8.1.3. Tereny zielone poza główną płytą boisk  piłkarskiego i wielofunkcyjnego 

    Po zakończeniu robót podstawowych tereny znajdujące się w pobliżu prowadzonych 

robót należy: 

 - oczyścić z zalegających resztek materiałów budowlanych, kamieni i wyrównać, 

 -przekopać i ułożyć minimum 5cm warstwę ziemi urodzajnej (najlepiej     

           próchnicznej),  

- obsiać trawami niskopiennymi najlepiej zestawem nasion traw boiskowych      

           odpornych na wygniecenia, 

 - obficie podlewać do momentu wykiełkowania i wzrostu do około 8-10cm, 



 - po osiągnięciu przez źdźbła trawy wysokości jw. dokonać pierwszego koszenia na   

           wysokość 5cm, zasilić nawozem do trawników (np. azofoską) i nadal    intensywnie 

           podlewać.  

1.8.2. Boisko wielofunkcyjne 

Remont boiska wielofunkcyjnego polega na wymianie istniejącej nawierzchni 

asfaltowej na nawierzchnię syntetyczną poliuretanową przepuszczalną ukształtowaną z 1 % 

spadkiem. Należy poszczególne warstwy asfaltu i istniejącej podbudowy rozebrać do 

głębokości 37 cm, powstałe materiały rozbiórkowe wywieźć i zutylizować. 

1.8.2.1. Warstwy podbudowy  

Przed ułożeniem poszczególnych warstw należy grunt rodzimy wyrównać i 

odpowiednio zagęścić. Po obwodzie boiska ułożone zostaną obrzeża betonowe 6 x 25 cm 

ułożone na ławie betonowej, beton B10, oddzielający płytę boiska od nawierzchni z trawy,  a 

następnie ułożyć następujące warstwy: 

- warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm 

- warstwa separacyjno drenująca z geotekstylu o minimalnej masie 150g/m2, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63,0 mm ) - gr. 10 cm 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) - gr. 5 cm 

- warstwa wyrównawcza z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym - gr. 12 cm  

1.8.2.2. Nawierzchnia syntetyczna     

  Dla boiska dobrano nawierzchnię poliuretanową typu natryskowego jako najbardziej 
odpowiednią dla boiska wielofunkcyjnego. Składa się ona z dwóch podstawowych warstw; 
warstwy elastomerowej o grubości 10mm  z granulatu gumowego SBR 1/4mm związanego 
klejem poliuretanowym i warstwy użytkowej o grubości 2 do 3mm z mieszaniny granulatu 
EPDM 0/1,5mm o i poliuretanu o takich samych kolorach. wykonanej natryskiem.  Przed 
przystąpieniem do układania maty elastomerowej podłoże betonowe należy dokładnie 
oczyścić i odpylić. Wszelkie plamy z tłuszczy usunąć. Na tak przygotowane podłoże 
natryskiem lub za pomocą wałka nałożyć cienką warstwę szczepną z tzw. Primer-a.  Warstwę 
elastomerową z mieszaniny granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego układać do 72 
godzin od wykonania warstwy szczepnej pod warunkiem, że nie doszło do jej zawilgocenia 
rosą lub deszczem. W takim samym czasie od wykonania warstwy elastomerowej należy na 
niej ułożyć natryskiem warstwę użytkowa z mieszaniny czerwonego granulatu gumowego 
EPDM o ziarnie 0,5/1,5mm i kompozycji poliuretanowej dwuskładnikowej o kolorze 
ceglastym. Po wykonaniu warstwy użytkowej w takim samym terminie należy na niej 
pomalować linie obrysowe boisk. W przypadku przekroczenia podanych czasów lub 
zawilgocenia wykonaną powierzchnię należy przeszlifować dla usunięcia związanego 
poliuretanu.  Nawierzchnię poliuretanową należy nałożyć także na wierzchnią powierzchnie 
obrzeży.  

 

 

 



Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1.  Wytrzymałość na rozciąganie MPa  ³ 0,50 
2.  Wydłużenie względne przy zerwaniu,        (%) 40 ± 5 

3.  Wytrzymałość na rozdzieranie ,                 (N) ³ 100 
4.  Ścieralność                                               (mm) £ 0,09 

5.  Twardość według metody Shore’a . A ,  (Sh. A ) 55 ± 10 

6.  Przyczepność do podkładu :                   ( MPa) 

• betonowego 

• asfaltobetonowego 
 

 
³ 0,6 
³ 0,5 

 
 

7.  Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 

• w stanie suchym 

• w stanie mokrym 

 
³ 0,35 
³ 0,30 

8.  Odporność na uderzenie : 

• powierzchnia odcisku kulki ,              ( mm2 ) 

• stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 25 

bez zmian 

9.  Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona : 

• przyrostem masy ,                                 (%) 

• zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
 

£ 0,65 
bez zmian 

10.  Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o 
jednorodnej strukturze i 

barwie, mieszanina 
granulatu EPDM i 

spoiwa PU 

11.  Mrozoodporność oceniona : 

• przyrostem masy ,                                 (%) 

• zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
£ 0,8 

bez zmian 

12.  Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, 
oceniona zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej 

5 
( bez zmian ) 

 

_ 

Zdolność amortyzacji siły – redukcja siły %                                - 35-50 
 
Odporność na obuwie z kolcami ( wg EN 12230 ) 
- wytrzymałość na rozciąganie – TRa = 0,67 
- wydłużenie przy zerwaniu – Eba = 62 
 
Poślizg (wg EN 13036-4 )   
- sucha – FT = 62 
- mokra – FT = 66 
 
Nawierzchnia musi posiadać : 
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 
- atest higieniczny PZH. 

- aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych. 
 
Odwodninie boiska 



Według oświadczenia Inwestora z płyty boiska wykonanej ze spadkiem 1 % wody opadowe 
będą odprowadzane poza płytę do gruntu, gdzie w tym terenie grunt jest przepuszczalny 
(niespoisty) co spowoduje, że wody opadowe zostaną wchłonięte do gleby. 
Dopuszczalny spadek podłużny boiska 0,1%, poprzeczny 1%. 
1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych 
obiektów. 
2. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez 
sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań 
3. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie 
gorszych parametrach technicznych. 
 

 

Zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni syntetycznej poliuretanowej: 

- linie obrysowe boisk z farby poliuretanowej elastycznej 

 - nawierzchnia użytkowa natryskowa PU o grubości 2 do 3mm,  

- mata elastomerowa z granulatu SBR 1/3mm łączonego klejem PU o grubości 10mm,     

N płycie boiska liniami obrysowymi wyznaczyć następujące boiska:  

- mini boisko do piłki ręcznej o wymiarach zewnętrznych 15,00mx30,00m;   

- boisko do siatkówki o wymiarach 9,00mx18,00m;  

 - boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77x11,97m;  

 - boiska do  koszykówki o wymiarach 28 x15,00 m.  

Boiska proponuje się wyznaczyć liniami obrysowymi w następujących kolorach:  

 - boisko do mini piłki ręcznej kolorem białym,  

- boisko do siatkówki kolorem żółtym, 

 - boisko do tenisa kolorem zielonym, 

 - boiska do  koszykówki kolorem niebieskim. 

. 
 
1.9. Elementy gotowe 
 
1.9.1. Bramki na boiskach i wyposażenie. 
 
a/ boisko do piłki nożnej 
Dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, ; rama bramki, poprzeczka, 
słupki i wsporniki siatki mają być wykonane z owalnych profili malowane metodą 
proszkową, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Bramki przystosowane mają 
być do rozgrywek na obiektach otwartych i winny spełniać wymogi normy EN 749 oraz 
posiadające certyfikat bezpieczeństwa “B”. 
Dodatkowo dwie bramki przenośne  treningowe aluminiowe o wym.   5m x 2m. 
Bramki wraz z siatkami. 
 
b/ boisko o nawierzchni z poliuretanu 
- mini piłka ręczna 



Bramki stalowe  2 szt. o wym. 3,00 x2,0 m osadzonych w tulejach, wyposażone w siatki 
całosezonowe przeznaczone do piłki ręcznej. 
- siatkówka  
Słupki wolnostojące, stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych lakierowane montowane 
w stalowych tulejach  pokrywami. Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki i 
mechanizm naciągowy. Słupki zapewniają możliwość  zawieszenia  siatki do tenisa 
ziemnego. 
- koszykówka 
Stojak stalowy dwusłupowy ocynkowany 2 szt .o długości wysięgu 1,60 m. Tablica do 
koszykówki laminowana, wodoodporna gr. 18 mm o wymiarach 108 x 105 cm. Kosz uchylny 
sprężynowy ( obręcz uchylna ), siatka łańcuchowa do obręczy. 
 
 
1.9.2. Ogrodzenie i piłkochwyty. 
Ogrodzeniu o wys. 4,00 m ( oddzielające boisko do piłki nożnej od boiska o nawierzchni z 
poliuretanu oraz od okolicznych sąsiadów) składające się z słupów stalowych malowanych 
proszkowo o wym. 80x80 mm o rostawie co 3,00 m. Słupy posadowione w gruncie w 
betonowych stopach fundamentowych 50x50x100 cm. . Furtka systemowa, rozwierana, 
stalowa owym. 1,2x2,1 m kolor zielony. Brama stalowa do wyjścia na boisko zewnętrzne o 
wym. 2,5 x 2,1 m kolor zielony. Siatka lekka z polipropylenu stabilizowanego przeciw 
promieniom UV o oczku 40x40 mm w kolorze zielonym, mocowane siatki do konstrukcji za 
pomocą stalowych linek napinających. 
    Piłkochwyt  o wysokości 6.00m ,wykonane z siatki bezwęzłowej z polipropylenu o oczku 
12x12 cm, grubość splotu 5 mm osadzonej  na słupach stalowych w rozstawie 2,5 m. Słupy 
narożne z profili prostokątnych 80x80 mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na 
kolor zielony z zastrzałami  z profili 30x30. Zastrzał podpiera słup skrajny na wysokości 3,00 
m, a dołem opiera się na kolejnym sąsiednim słupie. Posadowione w gruncie w betonowych 
stopach fundamentowych 50x50x100 cm. Stopy betonowe wykonać z betonu klasy B 20, na 
głębokości nie mniejszej niż 100 cm od poziomu terenu. Stopy wykonać o wymiarach 50 x 50 
x 100 cm, i umiejscowić tak by słupki były ulokowane w środku stopy. Słupki zabezpieczone 
antykorozyjnie przez piaskowanie i podkład oraz malowanie proszkowo z systemowymi 
kapturkami. Brama stalowa do piłkochwytów jako przejście z boiska do budynku socjalnego 
systemowa o wym. 2,5 x 2,1m w kolorze zielonym. 
Wypełnienie piłkochwytów siatką lekką z polipropylenu stabilizowanego przeciw 
promieniowaniu UV o oczku 40x40 mm w kolorze zielonym, mocowanie siatki do 
konstrukcji za pomocą stalowych linek napinających. Dla zmniejszenia skutków uderzeń piłki 
zaprojektowano piłkochwyty z siatki bezwęzłowej ze sznurka Ø 3,0mm polipropylenowego 
lub poliamidowego. W górnej części słupków zaprojektowano zabudowę śrub oczkowych 
M10x100mm. Przy każdym słupku w fundamencie w odległości 85 do 90mm od lica słupka 
zabudować kotwę rozporową typ HLC-EC ø10x80/48. Przez śruby oczkowe  zabudowane w 
górnej części słupków oraz przez oczka kotew przeciągnąć linkę twardą typu T1x19 ø4mm 
lub miękką typ A4 7x19 ø3mm tworząc zamknięty prostokąt i do niej  karabińczykami 
przypiąć obramowanie (wszystkie cztery boki) siatki zabezpieczającej. Również na słupkach 
pośrednich rozpiąć linkę pionową i tak samo przypiąć do niej siatkę za pomocą opasek 
kablowych. Siatka po przypięciu winna być napięta. Linki napiąć siłą około 400 do 500N. 
Siatkę zawiesić dopiero po wykonaniu nawierzchni użytkowej z poliuretanu. W przypadku 
obwiśnięcia siatki można ją podwinąć i ponownie przypiąć do dolnej linki za pomocą opasek 
kablowych. 
 
 



1.9.4. Kabiny dla zawodników rezerwowych 
- kabina dla 10 osób ilości 2 szt. wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, 
wykończenie aluminiowe. Pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3mm. Siedziska plastikowe, 
kubełkowe dla 10 osób. Podest wykończony sztuczną trawą. 
 
 
 
 
1.9.5. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 
a/oświetlenie 
Zostanie przeprowadzony remont oświetlenia wraz z wymianą okablowania. Istniejące 4 szt 
słupów oświetleniowych zostaną zastąpione słupami aluminiowymi typu SAL - 100K o 
wysokości 10 m. Dla boiska przyjęto wartość średniego natężenia oświetlenia równą 30lx. 
Typy i rodzaje opraw będą dopasowane do warunków panujących w poszczególnych strefach.  
Oprawy oświetleniowe typu naświetlacz o mocy 500 W.  
Zastosowano maszty oświetleniowe montowane na prefabrykowanych fundamentach.  
 
b/podłączenie 
Słupy oświetleniowe należy podłączyć do istniejącej skrzynki energetycznej. Kable 
elektroenergetyczne układać w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na głębokości 
0,7m, mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli. W rowach 
nad kablami elektroenergetycznymi należy układać folię ostrzegawczą (o grubości co 
najmniej 0,3 mm i szerokości 200 mm w kolorze niebieskim; krawędzie folii powinny 
wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź kabli. Kable elektroenergetyczne 
zabezpieczyć rurą ochronną typu DVK 110 w miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań z istniejącą 
oraz planowaną infrastrukturą podziemną. Kable elektroenergetyczne należy zaopatrzyć w 
trwałe oznaczniki zlokalizowane w miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach 
z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu. 
 
c/ uziemienie i ekwipotencjalizacja  
Oświetlenie zasilane jest przewodem pięciożyłowym, w związku w powyższym instalacja nie 
wymaga dodatkowego uziemienia. Zaleca się jednak wyprowadzenie z zacisków 
uziemiających słupów wyprowadzić dodatkowy uziom w postaci płaskownika Fe/Zn 
25x4mm. Uziom poprowadzić w postaci pionowej wzdłuż fundamentu danego słupa.  
d/ środki ochrony przeciwporażeniowej i BHP 
Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w 
układzie sieciowym TN-C-S. Rozdział przewodów PEN na N oraz PE należy wykonać w 
rozdzielnicy głównej obiektu. W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego 
napięcia zlokalizowanych w budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) 
stanowią: − Izolacja podstawowa; − i/lub osłony. Ochrona dodatkowa (przy dotyku 
pośrednim) będzie zapewniona poprzez: • Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach 
o I klasie ochronności zrealizowane poprzez: − Przepalenie wkładek bezpiecznikowych; − 
otwarcie wyłączników nadprądowych; Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć 
zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a 
częścią przewodzącą dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części 
przewodzących, nie spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego 
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. • Zastosowaniu izolacji ochronnej w 
urządzeniach o II klasie ochronności. Dodatkowo zastosowano środki ochrony 
przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej redundancję względem ochrony 
podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie: • Wyłączników 



różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania 
równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie 
znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby 
niewykwalifikowane. 
 
 
 
2.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
2.1. Do budowy boiska sportowego można wykorzystać następujący sprzęt: 
- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 
- ciągnik kołowy 37kW, 
- przyczepa skrzyniowa 5.0t, 
- koparka na podwoziu gąsienicowym 0,40m3, 
- samochód skrzyniowy do 5.0-10t 
- żuraw do 5.0t, 
- koparko-ładowarka, samobieżna 0,5 – 0,6 m3, 
- walec wibracyjny samojezdny 2,5 t, 
- ubijak spalinowy, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa70 -90 m3/h 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
 
2. 2. Transport materiałów. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 
 
2.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Korzystając z dróg publicznych Wykonawca winien spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdu 
i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
 
2.4. Wykonywanie robót 
 
2.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- prowadzenie robót zgodnie z umową, 
- jakość użytych materiałów i wykonywanych robót, 
- zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru, 
- za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej 
- następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót zostaną poprawione przez 



Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
- polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez nich, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót. 
Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Komisji WE nr 2151/2003 określono 
przedmiot zamówienia w oparciu kody CPV:   
  45.00.00.00-7  Roboty budowlane 

  45.21.22.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

  45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  

                          ziemne 

  45.34.00.00-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

  45.23.61.10-4  Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych 

  45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych 

  45.20.00.00-9 Roboty bud. w zakresie wznoszenia ob. bud. 

  45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
 
2.5. Roboty ziemne 
Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska należy wykonywać za pomocą 
sprzętu mechanicznego /spycharka, ładowarka/ lub ręcznie w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez służby 
geodezyjne. 
Wykonane roboty ziemne muszą uwzględniać ukształtowanie spadków gruntu rodzimego. 
Przy wykonaniu podłoża na którym powstanie boisko należy zachować następujące 
warunki: 
- odpowiednia stabilizacja gruntu, 
- zachowanie twardości ( przy próbie jazdy sprzętem budowlanym głębokość 
  pozostawionych śladów po była nie głębsza niż 3cm.), 
- spadek plantu nie powinien przekraczać 0,8%, 
- odchylenie profilowania od płaszczyzny nie powinno przekraczać 3 cm poniżej 4 
  metrowej listwy, 
- przy budowie wcześniejszych warstw nie powinny zostać naruszony wykonany     profil, tak 
aby grubość poszczególnych warstw utrzymać na jednakowym poziomie, 
- w celu uzyskania dokładnego poziomu używać dokładnych urządzeń pomiarowych, 
Miejsce wywozu ziemi i gruzu ustalić z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.6. Kontrola jakości robót 
 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00. 
”Kontrola jakości robót ,punkt 6. 
2.6.2. Boisko sportowe 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót ziemnych należy przeprowadzić 
następujące pomiary robót: 
- głębokości wykopów, 
- spadków na gruncie rodzimym, 
- grubości poszczególnych warstw podbudowy, 



- stopnia zagęszczenia warstw podbudowy, 
- klasy betonu, 
- wielkości i rozmieszczenia stóp betonowych pod słupki , bramki i piłkochwyty. 
- poziomów i spadków wierzchniej warstwy podbudowy, 
- montażu wierzchnich warstw nawierzchni z trawy naturalnej , 
- wymiarów wyznaczonego boiska, 
- spadków nawierzchni strefy bezpieczeństwa boiska  
 
2.7. Obmiar robót 
 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00. punkt 7. 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta i 
Inspektora Nadzoru 
 
2.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową dla boiska sportowego jest 1 [m2] , zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
2.8. Odbiór robót . 

 

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00. punkt 8. 
Przy przekazywaniu Zamawiającemu boiska sportowego do piłki nożnej pokrytego 
nawierzchniami trawy naturalnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- protokoły sprawdzenia stopnia zagęszczenia warstw podbudowy, 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wykonawca przedłoży komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów. 
 
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego toku 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . 



 
2.8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym. 
 
 
3.0. Podstawa płatności. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
3.1. Przepisy związane 

 
3.1.1. Normy: 
 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu, 
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
BN - 72/ 8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka 
PN- B- 11210 :1996 Kamień łamany. 
PN-B- 19701 - Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności. 
PN-88/B-6250 - Beton zwykły. 
PN- 80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne. 
Norma DIN 18035 - Wytyczne dotyczące budowy boisk z traw naturalnych. 
 

3.2. Inne przepisy i dokumenty 
 
1.Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , z późniejszymi zmianami. 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych(Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 r. z póżn. zm.) 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .( Dz.  
U. 2002 r. Nr108 poz. 953.) 4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
 
UWAGA OGÓLNA . 
 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów i 
wyposażenia, 
zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu 
wykonania. 
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych , nie 
obniżających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą 
zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może uzyskać 
akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi to być poprzedzone 
pozytywną opinią Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. Jeżeli zastosowane 
rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, 
stronawnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian. 


