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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy
zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy
rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub
lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku
wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność
oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków
wykonawcy.
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1. Wstęp
Przedmiar i zakres robót
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejącej głównej płyty
boiska piłkarskiego na terenie stadionu miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. Na terenie
działki zaprojektowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej
wraz z bramkami oraz kabinami dla zawodników rezerwowych.
Zakres robót objęty projektem:
- demontaż istniejącego wyposażenia
- remont płyty boiska
- montaż wyposażenia
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:
- projektu budowlano-wykonawczego;
- przedmiaru robót.
Wymagania ogólne dotyczące realizacji
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii
wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych.
Wymagania ogólne wynikające z praca budowlanego
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór
inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych
specjalnościach,
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w
art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem
na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje
dokumentacją opracowaną w następującym zakresie:
- Projekt budowlano- wykonawczy.
- Przedmiar robót
Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:
- dokumentacji technicznej,
- przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
- Polskich Norm,
- Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują
nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach
warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.
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Odbiór robót budowlanych
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz
niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:
- umowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- oferta wykonawcy,
- przedmiary robót,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
- zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych
materiałów z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczącym odbioru robót jako
podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę
wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe
rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy
Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą.
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po
zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.
Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego
zagospodarowania placu budowy, który obejmuje:
- ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych,
budynków tymczasowych i barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych
- zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy
i zaplecza należy opomiarować,
- zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
- ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i
magazynowych. Należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe
dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i
place składowe,
- zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg
potrzeb,
- umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu
budowy, który powinien zawierać:
- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat)
- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,
-projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne,
wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z
przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
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Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub
zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy
sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną
i 1 egz. tej dokumentacji przekazać dla zamawiającego.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie
i przygotowanie przez Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz
socjalnym dla pracowników.
Roboty towarzyszące i specjalne
Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń
umownych nawet w przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z
robót wykonywanych przez wykonawcę,
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych,
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności:
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji,
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiębiorstw,
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków
atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych,
- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawcę,
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na
budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia,
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków,
- usuwanie przeszkód,
- zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy.
2. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
3. Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.
Dokumenty
Dziennik budowy:
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29)
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawcza będzie realizował polecenia i uwagi Projektanta dokumentacji
projektowej.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
końcowych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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– stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
– dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia
robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych
zagadnień.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
4. Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu technicznemu,
- odbiorowi końcowemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje
się go wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w pkt. 4.5.
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora
dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót
z dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W trakcie wykonywania robót budowlanych jeżeli zaistnieją do tego przesłanki, w
trakcie odbioru końcowego może uczestniczyć projektant.
Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– Specyfikację Techniczną,
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,
– recepty i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń
laboratoryjnych zgodnie z S.T.
– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych
materiałów,
– mapę powykonawczą,
– sprawozdanie techniczne,
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– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
– zakres i lokalizację wykonywanych robót,
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego,
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygoto¬wania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.
5. Ryczałt
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
II.

ROBOTY BUDOWLANE
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1. Budowa boiska wraz z wyposażeniem
Wstęp
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych
z wykonaniem robót budowlano – montażowych przy remoncie płyty boiska na
stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt.
Materiały
- trawa sportowa w rolkach
- bramki piłkarskie
- boksy dla zawodników
Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
Transport
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
Wykonanie robót
Remontowana płyta boiska – projektuje się remont płyty boiska
o wymiarach 68x105m ze strefą wymiany nawierzchni trawiastej o wymiarach
70x111m.
Charakterystyka nawierzchni boiska:
Istniejącą nawierzchnię trawiastą należy wyciąć na głębokość ok. 5cm
a istniejącą podbudowę należy poddać gruntownej rekultywacji zastosowaniem
środków chemicznych. Dobór odpowiednich środków rekultywacyjnych gruntu
rodzimego powinien być poprzedzony badaniami gruntu rodzimego, które winien
wykonać wykonawca na etapie realizacji. Zabieg ten należy uzgodnić z dostawcą
trawy, który udzieli gwarancji na wykonane roboty Na tak przygotowanym podłożu
należy wykonać trawnik. W czasie transportu rolki z trawą nie powinny się
przegrzewać. W trakcie transportu w miesiącach letnich trzeba zwracać szczególna
uwagę na temperaturę. Przy rozkładaniu należy uważać, aby warstwa nośna trawnika
była nie zdeformowana. Trawniki do 40 cm szerokości rozwija się ręcznie, trawniki
szersze 60 cm i 120 cm należy rozwijać przy użyciu maszyn. Po rozwinięciu należy
trawę przyciskać lekkim walcem przekątnie do kierunku rozwijania a następnie mocno
podlać, 10 -15 l/m2 . Należy nawadniać powoli. Każdy termin jest dobry do
rozkładania trawy rolowanej. Gdy trawa jest już dobrze ukorzeniona można ją
napowietrzyć i przeprowadzić aerację z piaskowaniem, aby woda z opadów
i nawozy mogły lepiej docierać do korzeni. Przy dobrych warunkach atmosferycznych
trawę można już zacząć używać po 3 do 6 tygodniach.
Konstrukcja nawierzchni:
- trawa rolowana – o gr. 2,5-3,0cm, szerokość rolki 40cm, długość 250cm.
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- istniejąca nawierzchnia poddana rekultywacji
-grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo
Wody opadowe odprowadzane w spadku daszkowym 0,3% poprzez istniejący system
drenarski.
Wykonawca robót zobowiązany jest do intensywnej pielęgnacji nawierzchni boiska
przez 1 miesiąc od momentu przekazania obiektu użytkownikowi.
Projektuje się nawadnianie boiska za pomocą samojezdnego urządzenia do
nawadniania typu rollcart lub innego o nie gorszych parametrach. Wodę do urządzenia
nawadniającego należy dostarczyć z istniejącej studni głębinowej za pomocą przyłącza
wodociągowego, które należy wyremontować – remont przyłącza polega na wymianie
rury na nową PE50 zakończonego złączami w formie hydrantów podziemnych, które
umożliwiają podłączenie samojezdnego urządzenia do podlewania. Ponadto należy
wykonać kapitalny remont oraz czyszczenie studni oraz wymienić pompę na nową o
wydajności min. 20m3/h.
Kabiny dla zawodników – projektuje się dwie kabiny dla zawodników rezerwowych.
Konstrukcja nośna kabiny powinna zostać wykonana z profili stalowych cynkowanych
ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3mm.
Siedziska plastikowe, kubełkowe. Podesty wykończone aluminiową blachą ryflowaną,
kabiny powinny zostać przymocowane do podłoża za pomocą kotew. Kabinę należy
wykonać o wymiarach w rzucie 1,26x7,00m oraz wysokości 2,095m. Pod kabinami
należy wykonać płytę żelbetową zlicowaną z otaczającym terem o grubości 20cm i
wymiarach równych wymiarom kabiny. Kabiny należy przewidzieć na 13
zawodników, wyposażone w kółka które umożliwiają ich ewentualny transport.
Szczegóły wg karty katalogowej dołączonej do niniejszej dokumentacji.
Piłkochwyt – projektuje się piłkochwyty o wysokości 4,50m oraz długości 70m.
Słupy główne projektuje się z zamkniętych profili stalowych 80x80x3mm
posadowionych na stopach fundamentowych 50x50x100cm. Skrajne pola piłkochwytu
oraz środkowe należy wyposażyć w wypory wykonane z zamkniętych profili
stalowych 60x40x3mm. W górnej i dolnej części oraz co 1,5m na wysokości
piłkochwyt należy wyposażyć w linkę stalową 4,0mm służącą do napinania siatki.
Siatę wykonaną z polipropylenu o wielkości oczek 45x45mm należy montować za
pomocą systemowych karabinków i śrub rzymskich. Wszystkie elementy
konstrukcyjne ocynkować ogniowo 100µm wg normy DIN 50976.
Bramka piłkarska – projektuje się bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m,
wykonane z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm podwójnie wzmacnianego
żebrami. Bramki powinny być wyposażone w tuleje ze zintegrowanym deklem,
mechanizmem blokady bramki, ramę dolną do montażu siatki przy pomocą
systemowych haczyków PP, słupki odciągowe o średnicy 48mm. Słupki odciągowe
oraz tuleje słupków głównych należy osadzić w stopach fundamentowych
50x50x100cm wykonanych z betonu C20/25. Bramki wyposażyć w siatki ze splotu
3,5mm, oczko 10cm oraz zestaw montażowych uchwytów bezpiecznych. Wszystkie
elementy należy wykonać fabrycznie jako malowane proszkowo na kolor biały.
Ponadto obiekt należy wyposażyć w komplet chorągiewek narożnych z mocowaniem
przegubowym o średnicy 50mm.
Kontrola jakości robót
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
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- prawidłowego uwałowania terenu,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł
trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- odpowiednich terminów sadzenia,
Obmiar
Jednostką obmiarową jest:
1 m2 wykonania: trawników
1 sz. elementów tzw. małej architektury,
Obmiar robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywne.
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją
techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.
Ryczałt
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową,
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.
Normy
PN-G-98011 - Torf rolniczy
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje budowlane.
Arkady, Warszawa
Martinek W Lichniwski Z.: Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP
Warszawa 1999.
Katalog produktów firmy Pesmenpol
Aprobaty techniczne.
Atesty higieniczne.
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