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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr B-01/16

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM 
I BOISKAMI SPORTOWYMI 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 
W HRUBIESZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO

WYBURZENIA I ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111000-8) 

 
BUDOWA BOISK

(Kod CPV 45212221-1)  

WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
(Kod CPV 45236100-1)  

OGRODZENIE
(Kod CPV 45342000-6)  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  budowy  boisk  o
nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy  obiektów i
obejmują:

a) rozbiórka istniejących obiektów (ogrodzenie) i nawierzchni,

b) wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni biosk: do piłki ręcznej, do piłki siatkowej,

c) skocznia do skoku w dal z rozbiegiem,

d) schody terenowe komunikujące boiska,

e) pochylnia dla osób niepełnosprawnych od boisk do drogi dojazdowej.

f) ogrodzeni boisk

1.3. Teren budowy

1.3.1. Czarakterystyka terenu budowy
– Teren budowy zlokalizowany jest w obszarze kompleksu szkolnego,położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie 

  drogi dojazdowej i nie wymaga specjalnych utwardzeń dojazdów lub dróg tymczasowych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. PRZYGOTAWNIE TERENU IROBOTY ZIEMNE

2.1. Roboty rozbiórkowe

     Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszelkie  niezbędne  zabezpieczenia,
szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek i wykopów

osób  postronnych.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  odwieźć  na  miejsce  skałdowania  wskazane  przez
Inspektora Nadzoru lub do miejsca utylizacji.

2.2. Korytowanie

Do  wykonania  koryta  przystąpić  po  geodezyjnym  wytyczeniu  obiektu.Koryto  można  wykonywać
mechanicznie  lub ręcznie w miejscach gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Koryto wykonane  w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi nawierzchni i zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może 

być  mniejszy  od  0,95.  Dla  głębokości  koryta   tolerance  wynoszą  +  1  cm,  dla  szerokości  koryta  
dopuszczalnae tolerancje wynoszą + 5cm

2.3. Sprzet do robót ziemnych

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo-ścią korzystania z
następującego sprzętu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),
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– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3. PODBUDOWY i BUDOWA NAWIERZCHNI BOISK

3.1. Podbudowa pod nawierzchnie
W przygotownych korytach  dla  boisk  do  piłki  siatkowej,  piłki  ręcznej  oraz  skoczni  w  dal  należy  wykonać
podbudowę z kruszywa łamanego  frakcji 0-31,5 mm.

Kruszywo  powinno  być  rozkaładane  warstawami  i  zageszczane  walcem  statycznym  gładkim  o  nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m.Grubość warstwy kruszywa

po  zagęszczaniu   powinna  wynosić  25  cm.  Stopień  zagęszczenia  (Is)  podłoża  powinien  być  równy  lub
większy od 0,97.

Na  warstwie  kruszywa  należy  ułożyć  warstwę  wiążącą  grubości  6  cm  z  betonu  asfaltowego
średnioziarnistego i warstwę końcową grubości 3 cm z betonu asfaltowego drobnoziarnistego.

3.2. Sztuczna nawierzchnia biosk i rozbiegu skoczni

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni  poliuretanowo-gumowej, barwionej w masie,  bezspoinowej,
przepuszczalnej dla wody gr. ok 13 mm ( warstwa dolna  gr. ok 11mm warstwa górna ok. 2mm),
 na warstwie podkładowej o grubości ok 35 mm,która stanowi bezpośrednie podłoże pod nawierzchnie.
Układanie warstwy podkłądowej maszynowo bezpośrednio na placu budowy, nawierzchni poliuretanowej
maszynowo za pomocą natryskarki pod wysokim ciśnieniem. Na nawierzchnie nanoszone są linie
specjalistyczne  farbą poliuretanową w kolorze białym.
Nawierzchnia musi spełniać parametry nie gorsze niż:
- wytrzymalość na rozciąganie:              ≥ 0,7 MPa
- wydłuzanie względne  przy rozciąganiu: 53%±5
- wytrzymałość na rozdzieranie:             ≥ 100N  
- ścieralność                                        ≤  0,09 mm

- twardość w skali Shore'a   "A"                  650 ±5

- zmiana wymiarów w temp 60o C          ≤  0,02%
- mrozoodporność: przyrost masy          ≤  0,80%
- przyczepność do podkładu                  ≥ 0,60 MPa

3.3. Podsypka pod nawierzchnie z kostki

Płyta pochylni  dla osób niepełnosprawnych - żelbetonowa monolityczna ma być pokryta kostakami
brukowymi betonowymi o wymiarach 20x10x4 cm na podsypce piaskowej. 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712. Grubość
podsypki powinna wachać się w granicach 3-5 cm. Podsypka powina być zwilżona, zagęszczona i
wyprofilowana.

3.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostkę układa się na podsypce piaszczystej ze szczelinami 2-3 mm, wyżej o ok. 1,5 cm od projektowanej
niwelety nawierzchni. Po ułożeniu szczeliny wypełnić piaskiem i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosować wibratory płytowe z osłoną  ochronną a z tworzywa sztucznego.

3.5. Obrzeże skarpy

Obrzeże skarpy przy krawędzi boiska  zakończyć krawęznikiem betonowym20x30x100cm,  osadzonym w
zaprawie cementowej na ławie z betonu klasy B-10

4. OGRODZENIE BOISK
4.1. Wymagania 
Dokumentacja projektowa przewiduje  budowę ogrodzenia  z siatki stalowej drut ocynkowany - F2,8 mm2, 
powlekanej  tworzywem PCV w kolorze zielonym, o oczkach 5x5 cm. Wysokość ogrodzenia
4m, na słupkach z kształtowników  stalowych  80x80x5. Zastrzały  w przęsłach narożnych, z
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kształtowników 80x80x5. Słupki posadowine w ziemi  w stopach z betonu B-15  o wymiarach 30x30x100.
Krawędzie siatki przy murze  oporowym należy zabezpieczyć kształtownikiem stalowym 40x40,
mocowanym kotwami do betonu.
Elemety  stalowe po oczyszczeniu i osączeniu spawów pomalować farbą antykorozyjną, podkładową a
następnie emalią ftalową na kolor RAL 7035.

5. TRANSPORT
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
Szczegółowe wymagania:
Odchyłki wyimarowe nasypów powinny zawierać się w granicach:
± 2-5 cm  - dla rzędnych korony,
± 5 cm dla szerokości korony,
± 15 cm dla szrokości podstawy.
Nierówności  podłużne  nawierzchni  placów   mierzone  łatą  lub  plantografem  zgodnie  z  normą  
BN-68/8931-04  nie powinny przekraczać 0,8 cm, a spadki poprzeczne nawierzchni
 powinny  wynosić  0,5%  z  tolerancja   ±  0,5%.    Szerokość  nawierzchni   nie  może  się  różnić  od
projektowanej  więcej niż ± 5 cm.
Dla  kostek   dopuszczlne  odchylenie   wysokości  płaszczyzn  sąsiadujacych  dwóch  kostek  nie  może
przekaraczać 2 mm.Na łukach elementy betonowe należy układach wchlarzowo,
tak aby spoiny rozszerzały się , jednak nie były szersze niż 9 mm.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.

7.  PN-B 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

8.. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych.


