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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
 

 

 

Inwestor: 

GMINA PLEŚNA  

33-171 PLEŚNA 240 

 

Adres inwestycji 

DZIAŁKA NR 94/2 RZUCHOWA 

 

Temat opracowania. 
 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

 PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RZUCHOWEJ 

CPV 45.11.12.13-4- roboty w zakresie oczyszczania terenu. CPV 45.22.38.00-4- montaż i 

wznoszenie gotowych konstrukcji. 

CPV 45.11.12.13-4- roboty w zakresie kształtowania boisk sportowych 
 

 

 

Podstawa opracowania.    

 
1. Zlecenie Inwestora. 

2. Inwentaryzacja  obiektu z natury. 

3. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dotycząca prac wykonawczych boiska 

wielofunkcyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Autor opracowania: 

 

 

 

 

Data opracowania. Kwiecień 2016 r.   
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Zakres opracowania. 

 

 

1. Informacja ogólna dotycząca planowanych prac.  

 

2. Wykaz rodzaju planowanych prac.  

 

3.  Zastosowane materiały do realizacji zadania, 

 

4. Sprawy techniczne realizacji robót, przyjęta technologia wykonawstwa robót, sprawy 

dotyczące przetargu, wykonawstwa, odbioru i rozliczenia robót 

 

5. Informacja BiOZ. 

 

6. Wycena robót- kosztorys inwestorski 

 

7. Wycena robót- kosztorys zerowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.   Informacja ogólna dotycząca planowanych robót budowlanych boiska 

wielofunkcyjnego. 

 

 Przedstawia się informacje dotyczące  wykonawstwa prac  budowy boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rzuchowej. 

 

 Właścicielem obiektu jest Gmina Rzuchowa. 

 

 Charakterystyka projektowanego obiektu. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska sportowego, wielofunkcyjnego o 

wymiarach 24,0 m x 44,0 m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. Boisko 

będzie ogólnodostępnym obiektem,  przeznaczonym dla młodzieży szkolnej oraz społeczności 

lokalnej miejscowości Rzuchowa. 

Dane techniczne projektowanego boiska: 

 

- długość boiska : 44,00 m 

- szerokość boiska: 24,00 m 

- długość boiska z obrzeżem 44,12m 

- szerokość boiska z obrzeżem 24,12 m 

- powierzchnia brutto: 1 056 m2 

- obwód boiska: 136,00 m 

Na obiekcie tym będą zlokalizowane boiska: 

-  do piłki ręcznej /mini nożnej/, do gry w siatkówkę, do koszykówki.  Boiska będą wyposażone w 

elementy  zgodne z przepisami sportowymi ,  dopuszczające do użytkowania w szczególności przez 

dzieci.  Boisko wielofunkcyjne będzie ogrodzone.   

2.   Wykaz rodzaju planowanych prac: 
Sprawy ogólne. 

-   Szczegóły realizacji prac- zgodnie z projektem z  opisem technicznym i kosztorysem  

-   Teren na którym projektuje się boisko jest płaski, wolny od zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń. 

W miejscu projektowanego boiska teren jest o nawierzchni gruntowej – trawiasty.  Projektowana płyta 

boiska wchodzi od 40 – 50 cm w istniejąca skarpę. Projektuje się podcięcie tej skarpy od strony 

zachodniej i wykonanie murku oporowego np. z bloczków betonowych.  

2.1.   Roboty ziemne  przy boisku wielofunkcyjnym: 

W ramach robot ziemnych należy wykonać następujący zakres : 

- zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego , 

- wcięcie się w istniejąca skarpę, 

- wykonanie fundamentu pod murek oporowy, 

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia warstwy 

projektowanej podsypki, 

-   wykonanie prac dotyczących wymiany istniejącego drenażu z rur ceramicznych na rury z tworzyw 

sztucznych, w zwojach, Dn· 92/80 i160/145·mm, 

- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych. 

 

2.2. Warstwa odsączająca : podsypka z piasku zagęszczonego na terenie gruntowym. 

Po wyrównaniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej 

warstwy należy wykonać podsypkę z piasku grubości 10 cm. Podsypkę rozmieścić równomiernie na 

całej powierzchni i zagęścić mechanicznie do stopnia Id > 0,95. 

 

2.3. Warstwa konstrukcyjna : 

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm. - 15 cm. 

Warstwa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm. - 4 cm. 
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Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

100x30x6 cm ustawianych na ławie betonowej z oporem z betonu B 10. Na powierzchni boiska należy 

wyprofilować spadek 0,7% . Podbudowa powinna być wyprofilowana spadkami, odchyłki mierzone 

łatą o dł. 2,00 m nie powinny być większe jak 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń 

organicznych, kurzu, piasku itp. 

 

2.4. Podkład : 

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier gumowy ze żwirem 

kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. 

 

2.5. Nawierzchnia : 

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13 

mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona 

natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2 mm. 

Warstwa dolna grubości 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana 

maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego lepiszczem 

poliuretanowym ). Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą 

wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 

0,5 – 1,5 mm. 

Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia 

powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa 

powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy.  

 

2.6. Odprowadzenie wód opadowych : 

Zaprojektowano odwodnienie (odprowadzenie wód opadowych) poprzez drenaż.  Projektowana 

nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Ponadto, uwzględniając, że wokół boiska 

zalęgają grunty przepuszczalne zastosowano spadki poprzeczne boiska – do 0,7 % do naturalnego 

spływu wody na zewnątrz boiska.   

 

2.7.  Montaż wyposażenia poszczególnych boisk wymienionych w pkt 1. 

 

2.8.   Wykonawstwo ogrodzenia boiska i montaż piłkochwytów. 

 

4.   Zastosowane materiały i wyroby gotowe- do realizacji robót j. w. 

 

Powinny posiadać zgodnie z Prawem Budowlanym / Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 , 

poz. 414, Art. 10.1.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

-   certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych  

-   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną , 

w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej Normy.  

 

3.   Przyjęta technologia wykonawstwa robót, sprawy dotyczące przetargu, 

wykonawstwa, odbioru i rozliczenia robót. 

 

3.1.  Prace budowlane wyszczególnione w powyższych punktach, należy wykonać zgodnie z 

projektem, wg systemów i technologii tradycyjnych i szczegółowych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej obiektów- obowiązujących w budownictwie. 
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3.2.    Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ze strony Inwestora kontrolę robót prowadzić będą: 

-   inspektor nadzoru inwestorskiego, 

-   delegowani przez Urząd Gminy- pracownicy.  

 

3.3.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych. 

  Przedmiar robót – na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zerowego. 

  Obmiar robót- po wykonaniu prac na podstawie stanu rzeczywistego 

wykonania robót. 

Oferent- pt wykonawca, przed złożeniem oferty przetargowej i przed rozpoczęciem robót 

powinien: 

 dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektowo- kosztorysową, 

 dokonać przeglądu obiektu w miejscach przyszłego prowadzenia 

przedmiotowych  robót,  

 sprawdzić przedmiary robót, wprowadzić ewentualne niezbędne 

technologicznie uzasadnione korekty w uzgodnieniu z projektantem i 

kosztorysantem, 

 na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeglądu obiektu 

i dokumentów j/w, złożyć dokumenty do przetargu, 

 złożyć kosztorys przetargowy w formie uwzględniającej wykonawstwo całości 

robót, jako wartości ryczałtowej, 

 ewentualne roboty dodatkowe nie mogą wynikać z korekt obmiarowych, 

lecz np. z innych powodów, uzgodnionych wcześniej z Inwestorem lub 

zleconych w trakcie robót, przez Inwestora. 

 pt oferent może otrzymać do dyspozycji elektroniczną wersję dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w programie PDF.  

 Pt oferent powinien jako warunek konieczny złożyć ofertę wyceny w 

oparciu o kosztorys zerowy.  
 

3.4.   Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

 

W przypadku niniejszych robót mogą wystąpić odbiory technologiczne, roboty zanikowe. 

Odbiory robót- na bieżąco przez inspektora nadzoru. 

Po wykonaniu całości zadania nastąpi odbiór końcowy, łącznie ze spisaniem protokołu 

końcowego odbioru robót. 

Sposób odbioru- kontrola robót na miejscu na budowie, łącznie z zapisami do dziennika 

budowy. 

 

3.5.    Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Sprawy te regulować będzie umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych- kosztorysem 

powykonawczym- wg wskaźników cenowych jak w kosztorysie ofertowym. 

 

3.6.    Dokumenty odniesienia: 

- Są to dokumenty będące podstawą do  wykonania robót budowlanych, w tym elementy 

dokumentacji projektowej istniejącego budynku, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne, w tym: 

-   dokumentacja projektowo- kosztorysowa, 

-   zerowy kosztorys inwestorski na prace j. w. 
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-   obowiązujące Polskie Normy Budowlane, 

-   aprobaty techniczne. 

-   sztuka budowlana i warunki techniczne wykonawstwa robót obowiązujące w 

budownictwie. 

 

  3.7.  Uwagi końcowe. 

-   Przedmiotowe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

instalacyjnej, obowiązującymi w budownictwie  przepisami, Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonawstwa robót.  

 

 

 

 

Autor opracowania: 
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Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wraz z przepisami BHP przy wykonawstwie robót budowlano- instalacyjnych. 

 

 

 

 

 
 

Inwestor: 

GMINA PLEŚNA  

33-171 PLEŚNA 240 

 

Adres inwestycji 

DZIAŁKA NR 94/2 RZUCHOWA 

 

Temat opracowania. 
 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

 PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RZUCHOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.     
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CZĘŚĆ  OPISOWA. 

 

I.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji zadania tj 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowej. 

Inwestycja ze względu na swój charakter nie koliduje z istniejącym zagospodarowaniem 

terenu, nie powoduje żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Obiekt nie znajduje się również na terenie szkód górniczych. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania budynku, które mogą stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

                

 teren otoczenia zewnętrznego Szkoły Podstawowej 

 miejsca komunikacyjne- publiczne: dojazd i  dojście do budynku. 

 

IV.   Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujące podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano- wykończeniowych: 

• miejsce w obrębie pracy sprzętu budowlanego, 

• miejsce pracy w wykopach, 

• ewentualne przygniecenie pracownika elementem do zamontowania (materiałami,  

którymi będą wykonywane prace budowy obiektu) 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

• upadek pracownika z wysokości 

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej 

• inne 

 

 

Sprawy dotyczące Inwestora: 

 

 wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, wody oraz składowania materiałów i 

sprzętu. 

 

V.   Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

stosownie do rodzaju zagrożenia: 
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Obowiązki Wykonawcy. 

 Zatrudnić do prac kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

 Przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie odpowiednio oznakować i oddzielić teren 

robót, szczególnie dojścia do budynku, wydzielić strefę bezpieczeństwa - /jako 

informację o prowadzonych pracach dla osób z zewnątrz /.  

 Umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną o prowadzeniu prac.  

 Umieścić  tablice informujące o prowadzonych pracach i ewentualnych zagrożeniach 

wynikających z prowadzonych robót. 

 Udostępnić zatrudnionym pracownikom – zamykanego pomieszczenia na składowanie 

materiałów potrzebnych do realizacji zadania 

 Udostępnić zatrudnionym pracownikom korzystania z pomieszczenia wc- ubikacja 

przenośna ekologiczna, 

 Prowadzić wszelkie roboty budowlane a szczególnie te gdzie występuje bezpośrednia 

styczność z ogniem , w taki sposób , aby nie dopuścić do powstania pożaru. 

 Miejsca pracy  na wysokości /powyżej 1 – go metra/ należy każdorazowo obarierować 

i oznaczyć. 

 Na drogach transportowych nie powinny występować progi , ani stopnie. Występujące 

pochylnie mają umożliwiać bezpieczne poruszanie się po nich w każdych warunkach. 

 Maszyny budowlane, elektronarzędzia:  używane przy robotach mają posiadać bieżącą 

legalizację , i stosowane mają być zgodnie z instrukcją obsługi , podłączane mają być 

do prądu poprzez rozdzielnię elektryczna wyposażoną w wyłącznik różnicowo- 

prądowy. 

 Kable elektryczne robocze i oświetleniowe używane w środowisku wilgotnym mają 

być w obudowie gumowej , lampy oświetleniowe hermetyczne. 

 W przypadku zastosowania maszyn budowlanych np betoniarki: 

- maszyny używane przy budowie mają być podłączone do sieci elektrycznej i 

sprawdzone pod kątem skuteczności zerowania przez  uprawnionego elektryka. 

Na tą okoliczność elektryk sporządza protokół i przekazuje go Wykonawcy. 

Maszyny budowlane należy eksploatować zgodnie z instrukcją obsługi. 

 

VI.   Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót : 

 

 Przeprowadzenie  podległym pracownikom instruktażu z zakresu bezpieczeństwa 

podczas wykonywanych prac / instruktaż wstępny i stanowiskowy/- odpowiedzialny 

pracodawca zatrudniający pracowników 

 

VII. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 

 Pracodawca zatrudniający pracowników w miejscu  potencjalnego zagrożenia winien 

natychmiast po stwierdzeniu zagrożenia, wstrzymać wykonawstwo prac i usunąć 

zagrożenie. 

 Pracodawca zatrudniający pracowników powinien reagować na każde zgłoszenie 

potencjalnego zagrożenia, ze strony kierownika robót, inspektora nadzoru,  czy 

pracowników Urzędu Miasta.  

 

VIII. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
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 Na pracodawcy,  zatrudniającym  pracowników-  spoczywa odpowiedzialność 

wyposażenia podległych mu pracowników w środki ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

 Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe 

dopuszczające ich do pracy na wysokości,  

 W przypadku wystąpienia prac na wysokości gdzie nie można wykonać rusztowania, 

zatrudnieni pracownicy powinni posiadać inne zabezpieczenia w pełni spełniające 

wymogi BHP,  

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać odpowiednie ubranie i buty 

robocze , mają być wyposażeni w odpowiednie elementy ochrony osobistej w 

zależności od rodzaju pracy jaką wykonują / np. kaski ochronne ,  okulary ochronne , 

maski p. pyłowe itp. 

IX. Określenie sposobu przechowywania materiałów na terenie budowy. 
 Materiały podstawowe składować zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 Elektronarzędzia używane przy robotach mają posiadać bieżącą legalizację, i mają być 

używane zgodnie z instrukcją obsługi. 

 Utrzymywanie na bieżąco porządku i czystości w miejscu prowadzonych prac i jego 

najbliższym otoczeniu. 

 Segregowanie odpadów, składowanie odpadów- w przeznaczonym do tego celu 

kontenerze. 

 

X. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

 Dokumentacja będzie się znajdować  u Inwestora.  

 

  XI.   Materiały i wyroby budowlane. Jak wspomniano wyżej: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym / Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 , poz. 414: 

Art. 10.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 

wyrobu i obrotu w budownictwie: 

 za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby , dla 

których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej Normy.  

 

     XII.   Uwagi końcowe. 

Pracownicy którzy będą wykonywać bezpośrednio prace przy niniejszym obiekcie, są 

zobligowani do koordynacji  całości spraw technicznych i spraw dotyczących ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy, ujętych w Planie lub innych, które mogą wystąpić w trakcie 

wykonawstwa robót,  na bieżąco – zarówno  z pionem technicznym Wykonawcy jak i z 

Inwestorem. 

 

 

Autor opracowania: 

Data.  Kwiecień 2016 


