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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. ZADANIE INWESTYCYJNE 

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. GENERAŁA T. KUTRZEBY                       

W OBORNIKACH. 

1.2. LOKALIZACJA 

OBORNIKI, UL. KSIĘDZA SZYMAŃSKIEGO 5 

POWIAT OBORNICKI, JEDN. EWID. OBORNIKI. DZIAŁKA O NUMERZE EWID. 1550. 

1.3. INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.GEN. T. KUTRZEBY 

UL. SZYMAŃSKIEGO 5 

64-600 OBORNIKI 

 
1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik 

SIWZ do przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych dla inwestycji pn. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 

IM. GENERAŁA T. KUTRZEBY  W OBORNIKACH. 

 

Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji. 

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym 

porządkiem prawnym. 

 
1.5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego 

przy Zespole Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach przy ul. Szymańskiego 5,                       

a w szczególności: 
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A. opracowanie dokumentacji projektowej płyty boiska w oparciu o sporządzoną 

przez Wykonawcę inwentaryzację, wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym 

oraz niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

B. wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym                       

z opracowanej  dokumentacji, 

C. zapewnienie  nadzoru  autorskiego jednostki projektowej nad realizacją  

inwestycji,  udział w odbiorach częściowych i końcowym. 

 

Dokumentację projektową należy opracować w takim zakresie by możliwe było 

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym 

uzyskanie przez Wykonawcę braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać: 

 mapę do celów projektowych, 

 inwentaryzację sporządzoną przez Wykonawcę, 

 projekty wykonawcze boiska i urządzeń sportowych, 

 uaktualnioną SSTWiOR. 

1.6. PODSTAWA REALIZACJI ZADANIA 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek, obowiązującego dla w/w robót 

budowlanych, przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej 

stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego. 

Podstawę stanowi: 

1) Umowa z Inwestorem / Zamawiającym. 

2) Niniejsze opracowanie - program funkcjonalno-użytkowy. 

3) Wizja lokalna terenu inwestycji wraz z niwelacją terenu. 

4) Inwentaryzacja terenu inwestycji 

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2002.075.0690 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. 

zm.). 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2012.462 z późn. zm.). 

9) Przepisy techniczno-budowlane. 

10) Polskie Normy PKN. 

11) Zasady wiedzy technicznej. 

 

1.7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zakłada się budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 33,0 m x 23,0 m z nawierzchnią 

syntetyczną poliuretanową przy ul. Szymańskiego 5 w Obornikach, zgodnie z 

opracowaną dokumentacją, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania          

i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi z zamawiającym, 

zawierającego: 

 boisko do piłki ręcznej,  

 dwa boiska do piłki siatkowej,  

 dwa boiska do koszykówki,  

 boisko do tenisa ziemnego, 

 ogrodzenie boiska, 

 wykonanie piłkochwytów. 

Przy wyznaczaniu boisk należy uwzględnić strefę ochronną. 

1.8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Wykonawca ma obowiązek zweryfikować wszystkie załączone materiały, w tym ujęte 

niniejszym PFU i w razie potrzeb je uzupełnić lub skorygować. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania i założenia projektowe. 

Wykonawca opracuje pełną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować cykl projektowy w taki sposób, by nie opóźniać 

rozpoczęcia realizacji robót. 

Wszelkie czynności poprzedzające zgłoszenie zamiaru budowy uzyskanie decyzji należy 

odpowiednio wcześniej procedować, celem terminowej realizacji inwestycji. 
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Wymagana forma i treść dokumentacji: 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto projekty 

wykonawcze należy sporządzić z odpowiednim uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem użytych materiałów, parametrów technicznych i standardów 

wykończenia. Dokumentacja winna zawierać: 

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia, itp., 

- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót. 

Proponowane rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, na etapie projektowania należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

1.9. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Przy realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz.U.2014.000.1446). 

Planowane obiekty nie są zlokalizowany w granicach szkód górniczych lub oddziaływania 

eksploatacji górniczej. 

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) i nie 

znajduje się w katalogu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2016.71). 

Realizacja zadania nie spowoduje powstania zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia 

przyszłych użytkowników. 

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla drzew i krzewów. Inwestycja nie koliduje z 

obiektami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody, w niczym nie narusza przepisów 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisów oraz nie zmienia ukształtowania istniejącego 

krajobrazu w myśl obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 

zasad ochrony powierzchni ziemi. 

 

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną na placu zespołu szkół 

b) dostawa wody – z wewnętrznej sieci wodociągowej, 

c) zasilanie w energię elektryczną – nie występuje, 

e) odprowadzenie ścieków – nie występuje, 

f) gospodarowanie odpadami – nakaz magazynowania segregowanych odpadów 

komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w 

wyznaczonych miejscach na terenie posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z 

regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz z przepisami 

odrębnymi, 

g) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie na terenie działki, 

h) kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym – nie 

występują (w pobliżu projektowanej inwestycji przebiega sieć gazowa) 

Inne warunki: 

Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami odległości 

projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej. 

Lokalizacja obiektu i opis stanu istniejącego: 

Inwestycja będzie zrealizowana na działce o nr ewid. 1550. Przedmiotowa inwestycja 

ograniczona jest od strony zachodniej ogrodzeniem od ulicy Spacerowej, od strony północnej 

budynkiem hali sportowej, od strony wschodniej budynkiem pawilonu dydaktycznego a od 

stronu południowej ogrodzeniem wewnętrznym parkingu. 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się boisko o nawierzchni asfaltobetonowej, które 

zostanie wykorzystane w całości jako podbudowa pod planowaną nawierzchnię.  

Na terenie istnieje zieleń niska. 

Warunki geologiczne: 

Dla obszaru inwestycji nie zostały sporządzone badania gruntowo-wodne. Istniejąca 

nawierzchnia utwardzona jak i gruntowa jest ustabilizowana. W przypadku uzasadnionym 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełne, szczegółowe badania geotechniczne 

określające warunki gruntowo-wodne w celu weryfikacji podłoża gruntowego. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania. 

 

2. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Zakłada się budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni zawierającego: 

 boisko do piłki ręcznej,  

 dwa boiska do piłki siatkowej,  

 dwa boiska do koszykówki,  

 boisko do tenisa ziemnego. 

Teren boiska zostanie ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty. 

Zostanie zaprojektowane i wykonane skuteczne odwodnienie naturalne do podłoża 

gruntowego. 

 

3. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Uwaga!  

Wszelkie nazwy producentów i marek materiałów budowlanych, produktów oraz sprzętu 

widniejące w niniejszym opracowaniu zostały podane jedynie w celu uszczegółowienia opisu 

zastosowanych technologii w zakresie właściwości i sposobu działania poszczególnych 

elementów. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich materiałów i produktów budowlanych oraz 

sprzętu, których cechy i sposób działania jest równoważny lub lepszy niż tych, które zostały 

przywołane w PFU. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono dwa wariantowe sposoby wykonania nawierzchni. 

Wykonawca na etapie projektowania może zaproponować inne rozwiązania nawierzchni 

poliuretanowej i jej odwodnienia. 

 

3.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

Planowana powierzchnia płyty boiska (wraz ze strefami bezpieczeństwa) powinna mieć 

wymiary 33,00 m x 23,00 m,  

tj. powierzchnię 759,00 m2. 

Powierzchnia istniejącego boiska z asfaltobetonu , do wykorzystania jako podbudowa,  

wynosi 576,45 m2, pozostaje zatem  do wykonania 182,55 m2 nowej podbudowy. 



 9 

Odprowadzenie  wody  opadowej  z  płyty  boiska  następuje  powierzchniowo  –  spływ 

w  zaprojektowanych kierunkach do bezpośrednio do gruntu lub poprzez odwodnienie 

liniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Podbudowa  istniejąca. 

Istniejącą podbudowę asfaltową należy sfrezować daszkowo od środka boiska w celu 

odprowadzenia wody przenikającej przez nawierzchnię. 

 

Nowa podbudowa  

 należy zaprojektować w dowolnym systemie spełniającym wymogi 

Obrzeża betonowe  

 na ławie betonowej 

A. Nawierzchnia poliuretanowa systemowa przepuszczalna.  

Rozwiązanie wariantowe 1 

Specyfikacja techniczna – ogólne wymagania, przy doborze materiału 

budowlanego: 

Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu 

gumowego o granulacji 1÷4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 

rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem 

poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 40 – 60 mm. 

Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1÷3 mm, połączonego 

lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany 

jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 20 – 30 mm. 

Nawierzchnia w kolorze ceglastym.  

Nie dopuszcza się kolorowania nawierzchni poprzez lakierowanie. 

 

Nawierzchnię należy tak zaprojektować i wykonać by możliwe było skuteczne,  

powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej. 

Teren wokół nawierzchni należy zniwelować do poziomu umożliwiającego 

odprowadzenie wody opadowej do podłoża gruntowego.  

 

 

           Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 
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Wytrzymałość na rozciąganie                                   
 0,55 – 60 
MPa 

Twardość wg metody Shore’a. A                              55 ± 10 Sh.A 

Wytrzymałość na rozdzieranie  125 – 135 N 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera  < 2,20 g 

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC   1,5 – 1,8 mm 

Tłumienie energii w temp. 23ºC                          40 – 44   % 

Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC  ≤ 0,02 

Przyczepność do podkładu                                         (MPa) 
o betonowego 
o asfaltobetonowego 
o ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 

granulatu gumowego i spoiwa PU) 

 
≥ 0,58 
≥ 0,50 
≥ 0,50 

     
     

B. Nawierzchnia poliuretanowa systemowa typu „natrysk nieprzepuszczalny”.  

Rozwiązanie wariantowe  2 

Specyfikacja techniczna – ogólne wymagania, przy doborze materiału 

budowlanego: 

Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody o zwartej strukturze.  

Składa się z dwu warstw elastycznej nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina 

granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.  Na warstwie nośnej 

wykonuje się warstwę uszczelniającą – szpachlę poliuretanową. Warstwa użytkowa 

składa się z granulatu EPDM o granulacji połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny jednoskładnikowym. Układana 

jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.  

Nawierzchnia w kolorze ceglastym.  

Nie dopuszcza się kolorowania nawierzchni poprzez lakierowanie. 

 

Nawierzchnię należy tak zaprojektować i wykonać by możliwe było skuteczne,  

powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej. 

Teren wokół nawierzchni należy zniwelować do poziomu umożliwiającego 

odprowadzenie wody opadowej do podłoża gruntowego.  
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Wytrzymałość na rozciąganie 1.05-1.10N/mm² 

Wytrzymałość na rozdzieranie 140-150N 

Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60° C 0,01-0,03% 

Odporność na zużycie(ścieranie) 1.1-1.2g 

Przyczepność do podkładu betonowego 
Przyczepność do podkładu asfaltobetonowego 
Przyczepność do podkładu elastycznego 

0,65-0,68MPa 
0,50-0,53MPa 
0,55-0,59MPa 

Amortyzacja – redukcja siły  w  tem. 23°C 36-38% 

Współczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha) 
                                                        (nawierzchnia mokra) 

0.50-0,55 
0,30-0,35 

 

 

 

    Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a 

    zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli 

    poniżej: 

 

 

 

 

 

 

3.2. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI 

 Nawierzchnia powinna posiadać certyfikat IAAF 

 Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badań potwierdzające parametry 

 Atest higieniczny PZH 

 Karta techniczna systemu 

 Wykonawca systemu bieżni powinien posiadać autoryzację producenta systemu 

dotyczącą przedmiotowego zadania 

 Badania na zawartość pierwiastków śladowych 

 Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

3.3. WYZNACZENIE BOISK, LINIE. 

Zaproponowane przez Wykonawcę kolory i szerokości linii wyodrębniających 
poszczególne boiska należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Na wykonanej nawierzchni należy wyodrębnić z zachowaniem stref ochronnych: 

 boisko do piłki ręcznej,  

 dwa boiska do piłki siatkowej,  

 dwa boiska do koszykówki,  

parametr wartości  w mg/l  

DOC - po 48 godzinach <  7,5 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk (Zn) < 1,1 

cyna (Sn) < 0,005 
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 boisko do tenisa ziemnego. 

3.4. URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE BOISK 

 

Lp. RODZAJE i TYPY WYPOSAŻENIA 

 
1. 

 
WYPOSAŻENIE SPORTOWE – KOSZYKÓWKA DWA BOISKA 
 

2 szt.     Stojak do koszykówki jednosłupowy regulowany, wysięg 225cm, cynkowany         
              ogniowo. 
2 szt.     Tablica do koszykówki laminowana z żywic epoksydowych o wym. 105×180 cm na     
              ramie metalowej cynkowanej ogniowo 
2 szt.     Obręcz do koszykówki uchylna profesjonalna  
2 szt.     Siatka do obręczy 
2 szt.     Montaż stojaka do koszykówki 
4 szt.     Wykonanie fundamentów i osadzenie tulei do montażu  stojaków koszykówki 
6 szt.     Dostarczenie i montaż przykryw zabezpieczających tuleje 

 
2. 

 
WYPOSAŻENIE SPORTOWE – SIATKÓWKA DWA BOISKA 
 

 

1 kpl.   Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne owalne z naciągiem wewnętrznym z       
             płynną regulacją wysokości. Słupki wykonane ze specjalnie wzmocnionego profilu    
             aluminiowego. Powierzchnia słupków anodowana. 
4 szt.  Tuleja montażowa słupka aluminiowego z naciągiem wewnętrznym ocynkowana         
ogniowo 
4 szt.    Rama PU z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej poliuretanowej 
1 szt.   Siatka do siatkówki turniejowa z antenami, splot 3mm PP, obszyta z 4 stron taśmą,      
             boki usztywnione 
4 szt.   Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki z dostarczeniem dekli przykrywające 
6 szt     dekle maskujące 
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3. 

 

WYPOSAŻENIE SPORTOWE – PIŁKA RĘCZNA  
 

 2 szt.   Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe o wym. 2×3 m.  

              Słupki bramki  montowane w tulejach. 

4 szt.    Tuleja montażowa bramki z deklem ochronnym do piłki ręcznej 
2 szt.    Siatka do bramki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, splot 3mm PP 
2 szt.    Montaż bramki do piłki ręcznej 
 

   4. 
 

WYPOSAŻENIE SPORTOWE – PIŁKOCHWYTY 

Siatka ochronna polipropylenowa o łącznej powierzchni krycia około 850,00 m2, oczka 
100×100 mm, splot 3 mm, materiał trudnozapalny 

Montaż siatki ochronnej (łącznie z elementami montażowymi – wsporniki, olinowanie, 
karabińczyki teflonowe) 

 
 
 

5. 

WYPOSAŻENIE SPORTOWE -  BOISKO DO TENISA 

Osadzenie tulei z nakrywą do słupków tenisa  
Dostarczenie słupków i siatki z naciągiem 
Dostarczenie dekli maskujących szt 4 

 

UWAGA:  

Urządzenia sportowe z wymaganymi prawem certyfikatami zgodności z normami. 

 

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowana inwestycja nie zmieni warunków ochrony p.poż. Zapewnione są dojazdy 

oraz drogi ewakuacyjne. 

 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca zapewni: 

1) Dojazd na plac budowy.  

2) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, w tym 

zabezpieczenie terenu budowy. 

4) Niwelację terenu w zakresie niezbędnym dla powierzchniowego skutecznego 

odprowadzenie wody z płyty boiska.. 

5) Odpowiednią organizację zaplecza budowy i obsługę komunikacyjną budowy. 



 14 

6) Wytyczenia geodezyjne w terenie. 

4.2. PRZEWIDYWANY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA. 

4.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

Boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. 

Nawierzchnię należy tak zaprojektować i wykonać by możliwe było powierzchniowe 

odprowadzenie wody opadowej. 

Teren wokół nawierzchni należy zniwelować do poziomu umożliwiającego skuteczne 

odprowadzenie wody opadowej do podłoża gruntowego. 

4.2.2. PODBUDOWA 

Pod nawierzchnie wykorzystuje się częściowe istniejące boisko asfaltowe. 

Na poszerzeniach należy wykonać podbudowę spełniającej wymagania w dowolnym 
systemie na warstwie odsączającej.  

 

4.2.3. NIWELACJA 

4.2.4. Wokół płyty boiska należy zebrać nadmiar gruntu, wykonać podsypkę piaskową w 

celu umożliwienia odpływu wody do gruntu. 

4.2.5. WYPOSAŻENIE BOISK 

Boisko do koszykówki nr 1 

 Stojak do koszykówki jednosłupowy regulowany, wysięg 225cm, cynkowany 

ogniowo 2 szt 

 Tablica do koszykówki laminowana z żywic epoksydowych o wym. 105×180cm 

na ramie metalowej cynkowanej ogniowo  2 szt 

 Obręcz do koszykówki uchylna profesjonalna  2 szt 

 Siatka do obręczy łańcuchowa 2 szt 

 Montaż stojaka do koszykówki 2 szt. 

 

Boisko do koszykówki nr 2 

 wyposażone tylko w tuleje do montażu stojaków do koszykówki z deklem 

maskującym 

 

Boisko do siatkówki nr 1 

 Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne owalne z naciągiem 

wewnętrznym z płynną regulacją wysokości. Słupki wykonane ze specjalnie 

wzmocnionego profilu aluminiowego. Powierzchnia słupków anodowana  
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2 kpl 

 Tuleja montażowa słupka aluminiowego z naciągiem wewnętrznym 

ocynkowana ogniowo 2 kpl 
 Rama PU z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej 

poliuretanowej szt 2 
 Siatka do siatkówki turniejowa z antenami, splot 3mm PP, obszyta z 4 stron 

taśmą, boki usztywnione  kpl 1 
 Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki szt 2 

 

Boisko do siatkówki nr 2 

 wyposażone wyłącznie tuleje i dekle maskujące do osadzenia słupków 

 

 

 

 

Boisko do piłki ręcznej. 

 Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe o wym. 2×3 m. Słupki bramki 

montowane w tulejach 2 kpl 

 Tuleja montażowa bramki do piłki ręcznej  4 kpl 

 Siatka do bramki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem 2 kpl 

 Montaż bramki do piłki ręcznej  2 kpl 

 

        Boisko do tenisa 

 wyposażone tuleje i dekle maskujące do osadzenia słupków 

 słupki, 

 siatka z naciągiem 

  

4.2.6. OGRODZENIA 

 od strony zachodniej , ul. Spacerowa 
wykonać jako panelowe wysokości 3,00 m, długość ok. 30,00 m 
 

 od strony północnej między ogrodzeniem od ul Spacerowej 
długość ogrodzenia około 3,00 m; wykonać z siatki o wysokości 3,00 m z furtką 
szerokości 100 cm i wysokości 300 cm, 
 

 od strony południowej (przy parkingu) 
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długość ogrodzenia 38,00 m; wykonać z siatki o wysokości 3,00 m, plus brama 
szerokości 4,00 m i wysokości 3,00 m 
 

4.2.6. PIŁKOCHWYTY 
 

   Siatka ochronna polipropylenowa o wymiarach oczka 100×100 mm, splot 3mm, 

   materiał trudnozapalny 
   Montaż siatki ochronnej (łącznie z elementami montażowymi – wsporniki,  

   olinowanie, karabińczyki teflonowe). 
 od strony zachodniej , ul. Spacerowa 

wysokość krycia 6,00 od poziomu gruntu, na nowo wykonanym ogrodzeniu plus 
dodatkowa konstrukcja ; długość ok. 30,00 m 
 

 od strony północnej między płytą boiska a budynkiem hali 
długość około 39,00 m; zawieszane na wspornikach mocowanych do słupów 
żelbetowych hali, wysokość 6,00 m, 
 

 od strony wschodniej wzdłuż budynku szkoły 
długość około 28,00 m, wysokość 6,00 m 
siatka mocowana do niezależnej konstrukcji 
 

 od strony południowej (przy parkingu) 
długość około 38,00 m, wysokość 6,00 m  
na nowo wykonanym ogrodzeniu plus dodatkowe konstrukcje 
 

4.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

Zamawiający zawiadamia o konieczności zgłoszenia każdego podwykonawcy wraz z 

przedstawieniem każdorazowej z nim umowy. Zgłoszenie wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Powyższe dotyczy również głównych dostawców materiałów budowlanych. 

 

4.3.1. WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania 

szczegółowej wizji lokalnej. 

2) Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym             

w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów 

wykończenia. 

3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować cykl projektowy, w taki sposób, by nie opóźniać 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 
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4) Wykonawca we własnym zakresie opracuje materiały przygotowawcze, dokumentację 

projektową budowlaną i wykonawczą dla potrzeb realizacji inwestycji oraz uzyska 

niezbędne uzgodnienia, zezwolenia.  

8) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej 

eksploatacji. 

10) Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej. Wersja 

elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać 

odczytanie plików w programach powszechnie dostępnych. 

11) Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

13) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 

pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

14) Dokumentacja podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego. 

15) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. 

16) Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego celem uzyskania pozwoleń, decyzji itp.. Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić do Zamawiającego o stosowne pełnomocnictwo. 

 

4.3.2. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1) Wykonawca może przystąpić do po przekazaniu Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji projektowej i uznaniu jej przez Zamawiającego za zgodną z zapisami SIWZ     

i umownymi oraz przekazaniu Zamawiającemu braku sprzeciwu na zgłoszenie robót. 

2) Wykonawca ma obowiązek zorganizować cykl projektowy, w taki sposób, by nie opóźniać 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

3) Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

4) Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 5-

cio dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie. 
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6) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy poinformować wszystkich 

zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach. 

9) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego     

i nadzoru autorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 

robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

10) Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

11) Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego celem uzyskania pozwoleń, decyzji itp.. Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić do Zamawiającego o stosowne pełnomocnictwo. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego 

spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacja przedmiotu umowy. 

13) Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym 

ewentualne wystąpienie o warunki przyłączenia mediów dla placu budowy, warunki 

obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, zrzutu ścieków, 

kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp., leżą w gestii Wykonawcy. 

14) Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy 

na ulicę. Drogi publiczne, prowadzone do terenu budowy i będące wykorzystywane jako 

drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i 

odpadów. 

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną 

inwestycji, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej. 

16) Wykonawca zapewni odpowiednią organizację placu budowy, jego zagospodarowanie i 

zabezpieczenie. 

 

4.3.3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA TERENIE BUDOWY 

 

1) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

inwestycji. 
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3) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadać świadectwo 

tego przeszkolenia. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

4) Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. 

 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - 

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

5) Należy zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób 

trzecich. Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie 

tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, 

swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy, których 

wykonuje przedmiot umowy.. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy 

wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie 

trawników zniszczonych podczas wykonywania prac. 

 

4.3.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1) Magazynowanie odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji może odbywać się 

jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny. 

2) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych 

odpadów. 

3) Wykonawca ma obowiązek uwzględniać koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów 

w cenie ryczałtowej. 
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4) Należy ograniczać poziom hałasu przy wykonywaniu poszczególnych robót. Poziom 

ekspozycji na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej. 

5) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

4.3.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez jego personel. 

 

4.3.6. DOKUMENTY BUDOWY 

1) Dokumentacja budowy przechowywana będzie przez Kierownika Budowy w wydzielonym 

dla niego pomieszczeniu na placu budowy / działki. Pozostałe dokumenty dotyczące 

szkoleń pracowników i eksploatacji maszyn będą przechowywane przez przedstawicieli 

wykonawcy na placu budowy w ich pomieszczeniach lub w siedzibie firmy wykonawcy. 

2) Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. 

3) Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do wszelki dokumentów. 

 

4.3.7. RAPORTOWANIE PRAC 

Szczegółowe obowiązki stron, jako nadrzędne, zostaną zawarte w Umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Harmonogramu działań i będzie miał 

obowiązek na bieżąco dostosowywać harmonogram do aktualnych działań.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, nie później niż na 3 dni 

przed zdarzeniem (zakrycie, zaniknięcie), o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o 

tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, na swój koszt. 
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3) Wykonawca winien zwoływać rady budowy, nie rzadziej niż raz w tygodniu, w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. 

6) Organizatorem rad budowy będzie Wykonawca. 

4) Wykonawca dokona sprawozdania, na radzie budowy, z postępu prowadzonych prac, z 

wyszczególnieniem wykonanych prac, zaawansowania prac realizowanych oraz planów 

robót na kolejne tygodnie. 

5) Każda rada budowy zostanie opatrzona stosownym protokołem, z wyszczególnieniem 

uczestników i złożeniem przez nich własnoręcznych podpisów. 

6) Zamawiający ma prawo zwoływania dodatkowych rad budowy, jeśli będzie taka potrzeba. 

 

4.3.7. ODBIÓR ROBÓT, ZAKOŃCZENIE BUDOWY 

Szczegółowe obowiązki stron, jako nadrzędne, zostaną zawarte w Umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu etapy prac, robót i czynności, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do 

odbioru w terminach określonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 

1) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, w szczególności 

przez Straż Pożarną, Sanepid, Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy. 

2) Przed zgłoszeniem poszczególnych zadań do odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie 

własnym staraniem i na własny koszt zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych, badań 

i odbiorów. 

3) Wykonawca ma obowiązek demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu 

po zakończeniu robót. Przedmiot umowy w dniu odbioru winien być w stanie 

umożliwiającym dokonanie w całości oceny prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru tj. wszelkie czynności typu uprzątnięcie terenu, odśnieżenie należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
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4) Wykonawca ma obowiązek opracowania i przekazanie Zamawiającemu: 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

- dokumentacji powykonawczej i odbiorowej całego obiektu, 

 Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorowi, w terminie 

 określonym w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, od daty zgłoszenia 

 gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru 

 końcowego zawierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy 

 wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 

 przez uczestników odbioru. 

 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

 osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego 

 wykonania (w przypadku wad istotnych uniemożliwiających eksploatację przedmiotu 

 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem), Zamawiający może odmówić odbioru z winy 

 Wykonawcy. 

UWAGI 

Wszystkie stosowane materiały winny mieć atesty stwierdzające zgodność z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiały wbudowane w budynek muszą 

posiadać świadectwo – atest – aprobatę dopuszczające do stosowania na terenie RP. Przy 

odbiorach końcowych należy sprawdzić aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne 

dla stosowanych materiałów, elementów budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i 

odbioru robót budowlanych we wszystkich fazach procesu. Ze względu na konieczność 

zapewnienia właściwej jakości robót, należy rygorystycznie przestrzegać odpowiednich 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót i wymagań odpowiednich PN z 

zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony PPOŻ. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy postępować wg zaleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu w 

ramach nadzoru autorskiego.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia objęcia kompleksowego nadzoru 

autorskiego przez Projektanta. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Budowa szkolnego boiska sportowego nie wymaga pozwolenia na budowę. Realizacja odbywać się 

będzie na zgłoszenie. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagane. 

3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

ZAŁĄCZNIK nr 1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek, obowiązującego dla zaprojektowania i wykonania 

zamierzenia budowlanego, przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej 

stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego. 

4.1. PRZEPISY PRAWNE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2013r., poz.1409 z późn. 

zm.); Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 z późn. zm.),   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 Nr 

75, poz. 690 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t.j. 

Dz. U. z 2013r., poz. 1129);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.1389);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012r., poz. 462 z późń. zm.); 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, (Dz. U. z 

2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.);  

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 124 poz. 1030) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2002.075.0690 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 

września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012.462 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2002 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012.463 z późn. zm.). 
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  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 

2009.124.1030 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2003.121.1137 z późn. zm.). 

  Inne obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. 

4.2. NORMY 

Do zaprojektowania i wykonania zamierzenia budowlanego obowiązują normy wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. 

zm.) – załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

 Aprobata ITB lub dokument równoważny wydany przez uprawnioną instytucję 

 potwierdzający parametry nawierzchni,   

 Atest Higieniczny PZH,  

 Autoryzacja producenta systemu,  

 Karta techniczna systemu nawierzchni. 

5. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Kopia mapy zasadniczej, 

ZAŁĄCZNIK nr 2 Kopia mapy zasadniczej. 

b) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 

 Badania gruntowo-wodne.  
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 Płyta boiska usytuowana jest na istniejącej nawierzchni asfaltowej 

oraz w niewielkim zakresie na istniejącej ustabilizowanej 

nawierzchni gruntowej. Badania gruntu są zbędne 

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

 Nie dotyczy. Na działce oraz w jej bliskim otoczeniu nie ma obiektów ani terenów objętych 

ochroną konserwatorską. 

d) Inwentaryzacja zieleni, 

 Działka porośnięta zielenią niską, w związku z czym nie ma konieczności sporządzenia 

szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Planowana inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń atmosfery wykraczającym poza 

dopuszczalne normy dla tego typu obiektów. 

f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Nie przewiduje się wykroczeń poza ogólnie przyjęte dopuszczalne normy uciążliwości i 

hałasu oraz przekroczenia granic możliwości obsługi ruchu drogowego dla tego typu 

inwestycji. 

g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

Nie przewiduje się. 

W pobliżu płyty boiska przebiega rurociąg przyłącza gazowego. Mimo, że jego przebieg nie  

koliduje z przewidywanymi robotami to zalecana jest szczególna ostrożność podczas pra 

w jego pobliżu.   

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
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gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych. 

Nie przewiduje się żadnych przyłączy 

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem, 

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

zostały zawarte w części opisowej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Pozostałe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem zostały określone w specyfikacji technicznej oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
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