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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
1.2. Lokalizacja i stan istniejący
Boisko znajduje się na terenie Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy
ulicy Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku na działce nr 662, obręb 10.
Istniejące boisko jest w złym stanie technicznym
- nawierzchnia asfaltowa spękana o nierównej powierzchni (25,85x43,38),
- brak namalowanych linii boisk,
- brak wyposażenia sportowego,
- brak piłko chwytów i ogrodzenia boiska,
- obecne wymiary nie pozwalają na wykonanie boiska pełnowymiarowego
do piłki ręcznej i dwóch boisk do koszykówki.
1.3. Zakres opracowania
Projekt przewiduje wykonanie podbudowy betonowej z betonu B25
z włóknem rozproszonym na istniejącej nawierzchni asfaltowej
z zachowaniem spadków i równej powierzchni, wykonanie opaski z kostki
betonowej wokół boiska ,wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr 16mm,
powiększenie boiska (28x45m), dostawa i montaż wyposażenia sportowego
( piłki ręcznej, 2 komplety do koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki),
wykonanie ogrodzenia panelowego 2D fi 8/6/8 o wysokości 4m oraz od
strony północnej i południowej na słupach wys.6m z wysięgnikiem na którym
będzie zawieszony piłko chwyt.
Zakres robót wg kodów CPV
45111100-9 - roboty rozbiórkowe
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45212220-4 - roboty budowlane
45212221-1 - boisko wielofunkcyjne
45340000-2 - ogrodzenia
37400000-2 - dostawa i montaż sprzętu sportowego
1.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych
przekaże wykonawcy plac budowy wraz z niezbędnymi dokumentami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość materiałów i robót oraz za zgodność z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu
budowy w trakcie realizacji kontraktu do odbioru ostatecznego. Koszt
zabezpieczenia obiektu nie podlega odrębnej zapłacie. W trakcie realizacji
robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska, BHP i Ppoż.
Dokumenty budowy
- dziennik budowy
- protokół przekazania placu budowy
- umowy z podwykonawcami
- protokóły częściowych odbiorów
Materiały i urządzenia
Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach
technicznych. Przed wbudowaniem materiałów wykonawca przedstawi
niezbędne atesty oraz informację o źródle produkcji. Wykonawca jest
zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
Pobieranie próbek
Próbki do badania będą z zasady pobierane losowo. Inwestor musi mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej
woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonanych przez
inwestora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.
Obmiary robót
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Zakres prac do wykonania został określony przez inwestora w przedmiarach
robót oraz załączonych rysunkach. Obmiary robót należy wykonać przy
ewentualnej zmianie zakresu do wykonania.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
1.6. Wymagania szczegółowe
1.6.1. Roboty rozbiórkowe
45100000-8
-przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9
-roboty rozbiórkowe
45111220-6
-roboty w zakresie usuwania gruzu
Do robót rozbiórkowych należy:
- rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50x7 i krawężnika
betonowego od strony północnej i południowej
Materiały z rozbiórki należy wywieść i zutylizować.
1.6.2. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Ze względu na powiększenie wymiarów istniejącego boiska należy na
poszerzeniach wykonać koryto w nawiązaniu do poziomu istniejącej
podbudowy z betonu. Nadmiar ziemi należy wywieść na wysypisko.
1.6.3. Wykonanie warstw odsączających
Do wykonania należy użyć piasku lub pospółki o odpowiednim uziarnieniu,
współczynniku filtracji k >8m/dobę i zagęszczeniu określonym zależnością
U=d60/d10>5. Grubość warstwy zgodnie z projektem 15cm po zagęszczeniu.
Należy dokonać sprawdzenia równości powierzchni i poziomu podsypki.
1.6.4. Nawierzchnia z kostki brukowej
Warunkiem dopuszczenia do wbudowania kostki jest posiadanie aprobaty
technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam
i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka,
a krawędzie równe i proste. Tolerancje wymiarowe:
- na długości +/- 3mm,
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- na szerokości +/- 3mm,
- na grubości +/- 5mm.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach większe równe 60MPa.
Nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosić nie więcej niż 5%. Powinna mieć odpowiednią odporność na
działanie mrozu i ścieralność określoną na tarczy Boehmego nie więcej niż
4mm. Kostkę należy układać na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 4cm
po zagęszczeniu, na wcześniej wykonaną warstwę filtracyjną.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na:
- sprawdzeniu prawidłowości ubijania,
- sprawdzeniu czy przyjęty deseń (wzór) i kolor jest zachowany,
- sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin,
- pomierzeniu szerokości spoin,
- sprawdzeniu spadków i niwelety.
1.6.5. Obrzeża i ławy betonowe
Należy stosować obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x8
cm z gatunku pierwszego. Elementy powinny być wykonane z betonu klasy
B-30 i posiadać atest producenta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- na długości +/- 8mm
- na szerokości +/- 3mm
Beton pod obrzeża B-15. Obrzeża należy ustawiać w betonie ław, aby
uzyskać trwałe ich połączenie z betonem ławy.
Sprawdzeniu wykonania podlega:
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni tolerancja +/- 1cm,
- wysokość (grubość) ław z tolerancją +/- 10% wysokości projektowanej,
- równość górnej powierzchni ławy, tolerancja prześwitu nie więcej niż
1cm przy przyłożeniu łaty 3m,
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku +/- 2cm.
1.6.6. Podkład betonowy pod nawierzchnię poliuretanową
Należy wykonać podkład betonowy z B-25 ze spadkiem poprzecznym 0,4%
(7-17cm). Przed jego wykonaniem należy oczyścić istniejącego podłoże z
resztek asfaltu. Minimalna wytrzymałość na odrywanie 1,5MPa. Przy
wykonaniu podkładu w temperaturze 20 stopni i jeżeli beton był
pielęgnowany przez co najmniej 2 dni wystarczająca jest wytrzymałość na
oderwanie 1,2MPa.Nierówność betonu nie większa niż 2mm, powierzchnia
wolna od mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń olejem i chemikaliami.
Podkład betonowy należy wykonać z gotowego betonu z wytwórni
dostarczonego betoniarkami samojezdnymi oraz pompą do betonu. Do
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badania wytrzymałości należy pobrać próbki betonu i dostarczyć inwestorowi
ich wyniki. Betonowy podkład należy zdylatować. Do betonu należy użyć
włókno rozproszone zapobiegające skurczowi betonu.
1.6.7. Nawierzchnia poliuretanowa
Zaprojektowano nawierzchnię sportową poliuretanową dwuwarstwową
o łącznej grubości 16mm, antypoślizgową, bezspoinową, elastyczną
przepuszczalną dla wody. Kolor nawierzchni czerwony.
Wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy na podbudowie betonowej,
która powinna być sucha równa i czysta o wilgotności maksymalnej 4%
(sprawdzić aparatem CM). Nawierzchnia powinna być układana
w temperaturze powietrza powyżej 5 stopni C, wilgotności poniżej 80% i bez
opadów.
Przed wykonaniem nawierzchni należy beton zagruntować, następnie nanieść
warstwę podkładową z granulatu SBR 1-4mm gr.8mm oraz warstwę
użytkową z granulatu EPDM 1-4mm gr. 8mm.
Poszczególne warstwy należy wymieszać w specjalnym mieszalniku
a następnie rozprowadzić za pomocą rozkładarki i pozostawić do
stwardnienia. Na wykonanej nawierzchni namalować linie specjalną farbą nie
zachodzącą w reakcję chemiczną z poliuretanem.
Cecha produktu
-całkowita grubość systemu
-gr. dolnej warstwy SBR
-gr. górnej warstwy EPDM
-amortyzacja wstrząsów na podłożu betonowym
-odkształcenie pionowe na podłożu betonowym
-odporność na ścieranie w aparacie Tabera g
-odporność na sztuczne starzenie się ocenione
zmianą barwy (stopień w skali szarej)
-współczynnik poślizgu
nawierzchni sucha
nawierzchnia mokra

wielkość
16mm
8mm
8mm
35-50
<3mm
<4
>3
80-110
55-110

UWAGA:
Zamawiający żąda, aby wszystkie w/w parametry były potwierdzone przez
niezależne laboratorium w celu wyeliminowania wątpliwości co do spełnienia
przez system nawierzchni żądanej jakości. Kopie wyników tych badań należy
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
-Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB
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-Atest higieniczny PZH
-Karta techniczna systemu potwierdzona przez jej producenta
-Aktualne badania za zgodność z normą DIN 18035/6 AAF
-Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
-Udzielenie 5 letniej gwarancji przez producenta
Sposób przeprowadzenia odbioru
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość z tolerancją +/- 2mm.
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien być trwale związany z klejem. Do odbioru należy
przekazać wszystkie niezbędne dokumenty. Do odbioru należy przedłożyć
operat geodezyjny powykonawczy nawierzchni boiska.
Sposób użytkowania
Nawierzchnia powinna być użytkowana w obuwiu sportowym. Nie należy
dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia piaskiem, który powoduje
wcześniejsze zużycie nawierzchni. Należy unikać zabrudzeń olejem i
środkami chemicznymi powodującymi odbarwienia. Nie dopuszczać do jazdy
po boisku na rowerach, rolkach i motorach.
1.6.8. Wyposażenie sportowe
- dwa zestawy do koszykówki
Dostawa i montaż zestawu do koszykówki (konstrukcja dwu słupowa,
wysięg 2,2m do tablicy 105x180 ocynkowane ogniowo mocowana w tulejach,
tuleje dekle maskujące). Tablica profesjonalna-epoksydowa 105x180cm na
ramie metalowej ocynkowanej ogniowo. Obręcz ocynkowana ogniowo 8
uchwytów mocujących siatkę łańcuchową. Montaż konstrukcji w stopie
fundamentowej typowej lub wykonanej na budowie.
- jeden komplet do piłki ręcznej
Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej (bramki profesjonalne
aluminiowe 2szt 2x3m z łukami składanymi, tuleje z adapterami do bramek,
profil 80x80mm z 4 szpilkami do łuków, siatki turniejowe PE 4mm gł. 80/100
cm. Montaż bramek w stopach fundamentowych typowych lub wykonanych
na budowie.
- jeden komplet do siatkówki i tenisa ziemnego
Dostawa i montaż zestawu do siatkówki i tenisa ziemnego ( słupki do
siatkówki aluminiowe z płynną regulacją wysokości, słupki do tenisa
ziemnego, tuleja montażowa słupka turniejowego ocynkowana ogniowo fi
133mm, rama PU z deklem maskującym tuleję w nawierzchni poliuretanowej,
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osłony słupów, siatka do siatkówki z antenkami, gr. splotu 3mm PP
wzmocniona taśmą, siatka do tenisa ziemnego gr. splotu 2mm PE, wieszak na
siatkę). Montaż tulei w stopie fundamentowej typowej lub wykonanej na
budowie.
Na w/w wymienione wyposażenie sportowe należy mieć odpowiednie atesty i
certyfikaty dopuszczające do ich montażu i użytkowania.
1.6.9. Ogrodzenie boiska
Od strony północnej i południowej wykonać ogrodzenie panelowe proste 2D
fi 8/6/8mm ocynk + lakier RAL 6005, panel 2030x2500mm wys.4m,
oczko100x200mm, słupy 80x40x3 dł. 6,9m z wysięgiem dł.1m do
zawieszenia siatki polipropylenowej o grubości sznura fi 4,0 mm oczko
100x100mm+ akcesoria. Słupy obsadzić w stopach żelbetowych. Długość
ogrodzenia 56m.
Od strony wschodniej i zachodniej wykonać ogrodzenie panelowe proste 2D
fi 8/6/8mm oc. + lakier RAL6005 wysokość 4m, panel 2030x2500mm oczko
100x200, słupy 80x40x3mm dł. 4,9m do zabetonowania w stopach
żelbetowych, łączniki wg projektu dł. ogrodzenia 90,50m.
1.6.10. Piłko chwyty
Należy wykonać
typowe z siatki zawieszonej na wspornikach
przymocowanych do wysięgów słupków ogrodzenia panelowego o
wymiarach 6x28mx2=56m o wys. 6m
1.7. PLAN BIOZ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Projektant jest zobowiązany uwzględnić w swej pracy zasady bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia na etapie projektowania, a na etapie przygotowania
inwestycji pełni on funkcję koordynatora planu BIOZ. Jednym z
podstawowych obowiązków projektanta jest sporządzenie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację
projektowanego obiektu budowlanego.
Roboty budowlano-montażowe
Uwaga: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno
budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej.
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Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane są zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
prawno-budowlanymi
i
budowlanotechnicznymi.
Żaden z elementów nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Projektowany obiekt nie jest trudny i nieskomplikowany.
Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji
Prace na rusztowaniach
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie
zmuszający pracownika do wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys
urządzenia, na którym stoi. Rusztowania powinny być stabilne i
zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadać odpowiednią
wytrzymałość na odpowiednie obciążenie. Pomosty robocze powinny mieć
powierzchnię wystarczającą dla pracowników oraz narzędzi i materiałów. Na
rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkości obciążenia pomostów. Przy pracach na wysokości powyżej 2m nad
poziomem terenu a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań należy w
szczególności:
- sprawdzić stan techniczny konstrukcji na których mają być wykonywane
prace ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie
- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa,
stosowanie hełmów ochronnych.
Obsługa maszyn urządzeń z napędem spalinowym
Obsługa powinna być zgodna z instrukcją obsługi i dokumentacją technicznoruchową.
Obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym
Różnego rodzaju urządzenia ( wiertarki, młoty udarowe itp. ) nie powinny
posiadać rękojeści krótszej niż 15cm oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr
w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować
niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. rękawice antywibracyjne,
ochronniki słuchu, okulary ochronne itp. )
Stan techniczny maszyn i urządzeń
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Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających
normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy bezzwłocznie
wycofać z użytku.
Warunki atmosferyczne
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montażowych podczas
występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnego wiatru,
intensywnych opadów deszczu.
Odzież i obuwie robocze
Pracownicy przystępując do pracy winni być ubrani w odzież i obuwie
robocze zapewnione przez pracodawcę ( zabronione jest używanie przez
pracowników odzieży i obuwia własnego). Odzież i obuwie powinny spełniać
wymogi określone w polskich normach i posiadać odpowiednie atesyty.
Dane o instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą mieć aktualne
badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP. Wszyscy muszą przejść
odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe.
Środki zapobiegające niebezpieczeństwu
Teren budowy powinien być oznaczony (tablica informacyjna) i
zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, a w szczególności
dzieci. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i
obowiązującymi normami, normatywami i przepisami BHP. Należy stosować
wyroby budowlane i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Certyfikaty, deklaracje zgodności i
oświadczenia należy przechowywać przez okres budowy dla kontroli i
odbioru. W czasie wykonywania robót należy zachować właściwe warunki
BHP, porządkowe oraz p.poż. Wszelkie prace należy wykonywać pod
kierunkiem osób uprawnionych oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót”.
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia na budowie, jeśli przewidywane roboty mają trwać dłużej
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie
przekraczać 500 osobodni.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót
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Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób
postronnych. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m.
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone.
Transport i składowanie materiałów budowlanych
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną operatora jest
zabronione.
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w
szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta
ich nazwa uwagi o szkodliwości dla zdrowia. Nie wolno na nich składować
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Masa przedmiotów
przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 30kg przy
pracy stałej, 50kg przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie
większej od 500kg. Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z
masą taczki, nie może przekraczać: 100kg po twardej nawierzchni i 75kg po
nawierzchni nieutwardzonej.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach
większych niż 8% orazna odległość przekraczającą 200m.
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być
wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia lub
zsunięcia składowanych materiałów i elementów. Materiały należy składać
0,75m od ogrodzeń 5m od stałego stanowiska pracy.
Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały drobnicowe układać w stosy nie większe niż 2m. Stosy materiałów
workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do pracy
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy nie posiadającego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Szkolenia odbywają się
w czasie pracy. Szkolenie obejmuje: instruktaż ogólny, stanowiskowy i
szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego
powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Wszystkie rodzaje szkoleń BHP powinny być realizowane
według programów dostosowanych pod względem formy i treści do
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poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na
określonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i
obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o
celu i sposobach posługiwania się tymi środkami. Osoby kontrolujące
budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież i środki ochrony (np.
kask ochronny).
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami
Kierownik budowy ma obowiązek występowania do inwestora o zmiany w
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, ustosunkowanie
się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. Kierownik budowy
odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP przez podległych mu
pracowników.
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