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B-1 Boisko o nawierzchni sztucznej  
PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem zamówienia jest budowlany boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20m x 11m  

o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. Boisko ma charakter obiektu sportowego 

przeznaczonego dla pacjentów naszego szpitala.  

PODBUDOWA. 

1. Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm, 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr.27 cm, 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

100x20x8cm.  

2. Ułożenie nawierzchni syntetycznej EPDM - warstwa stabilizująca ET 35 mm, SBR 10-11 mm 

natrysk 2-3 mm 

3. Boisko do gry w siatkówkę (2 pola)– kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m każde. 

Powierzchnia netto każdego pola 162 m2. 

W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu 

w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m 

i szerokości 5 cm.  Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na 

przedłużeniu linii środkowej .  

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości : 

wzdłuż linii bocznych – po 1 m. 

wzdłuż linii końcowych – po 1,00 m. 

Wyposażenie pojedynczego  boiska : 

1. Słupki wolnostojące -  ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki - słupki do 

siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości 

• Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.) 

• pokrywy na  tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w 

piłkę ręczną- demontowane (2 szt. ) 

• siatka do siatkówki całosezonowa ( 1 szt.)  

2.  Stojaki koszykówki szt. 2 - Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 1,2 m, do tablicy 

90x120 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujący wyposażone w 

tablice antywandalową (stalową), kosze wraz siatką stalową 

• Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.) 

3. Stojaki  do badmintona  - słupki aluminiowe lub stalowe malowane proszkowo 
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• Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.) 

        • siatka do badmintona ( 1 szt.)  
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B.02. Chodnik z kostki brukowej 

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 
- place transportowe 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Prefabrykaty 
• kostka betonowa gr. 6 lub 8 cm w kolorze szarym, 
• obrzeża betonowe 

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać etapami. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.1. Chodniki 

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 25 cm podsypkę z kruszyw 
naturalnych gruboziarnistych z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 
0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do 
wymaganego profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym dla oznaczenia podziałów 
placów parkingowych w kolorze czerwonym. 
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 
przez zamulenie piaskiem. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Roboty ziemne  

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
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Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
– jakość dostarczonych prefabrykatów 
– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- Chodniki i place – zgodnie z zawartą umową.. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

10.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 


