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           PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 
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- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 
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I.  NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV 

 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71230000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie 

71322200-3 Usługi proj. rurociągów 

71323100-9 Usługi proj. systemów zasilania energią elektryczną 

71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

45111250-5  Badanie gruntu 

45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 



 

 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223220-4 Roboty zadaszeniowe 

45212000-6 
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45232460-4 Roboty sanitarne 

  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45262620-3 Ściany nośne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312311-0 Instalowanie oświetlenia 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 



 

 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 

 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421141-4 Instalowanie przegród 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45442100-8 Roboty malarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

PODPIS OSOBY OPRACOWUJĄCEJ PROGRAM:  

mgr  inż. Andrzej Arczyński 

 



 

 

 

 

Spis treści: 

I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Zakres robót 

1.2 Zakres prac projektowych 

1.3 Zakres prac budowlano- montażowych 

II CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DOTYCZĄCE OBIEKTU 

2.1 Nawierzchniowe zagospodarowanie terenu 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.3 Ukształtowanie terenu 

2.4 Warunki gruntowo- wodne 

III OGÓLNE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE 

3.1 Infrastruktura techniczna- prace przygotowawcze 

3.2 Prace końcowe zagospodarowania terenu 

IV SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

4. Opis właściwości funkcjonalno- użytkowych 

 1.Stadion piłkarski 

 1.1 Płyta główna stadionu do modernizacji uwzględniając aktualne wymagania   

 klubów piłki nożnej z polskiej 4 ligi w tym: 

 1.1.1 Wymiana bramek na aluminiowe  

 1.1.2 Zamontowanie siatki (piłkochwyty 2 szt. Z plecionki- zdejmowane)  

 1.1.3 Wstawienie nowych 2 ławek rezerwowych w budkach  

 1.1.4 Budowa ogrodzenia wokół głównej płyty o wysokości: 220cm  

 1.1.5 Wstawienie klatki dla gości (odgrodzona od kibiców gospodarzy tzw. płotek lub  

 inne ogrodzenie)  

 1.1.6 Wymiana wszystkich sieci 

 2. Stadion lekkoatletyczny 



 

 

 2.1 Płyta główna stadionu do modernizacji uwzględniająca wymagania dla   

 lekkoatletyki 

 2.1.1 Budowa bieżni okrężnej poliuretanowej odpowiadającej VB klasiePZLA 

 2.1.2 Budowa bieżni prostej poliuretanowej odpowiadającej VB klasie PZLA 

 2.1.3 Wykonanie oświetlenia stadionu  

 2.1.4 Przygotowanie miejsca do rzutu kulą 

 2.1.5 Przygotowanie skoczni do skoku w dal i do trójskoku  

 2.1.6 Przygotowanie miejsca do rzutu oszczepem  

 2.1.7 Przygotowanie miejsca na skocznię do skoku wzwyż  

 2.1.8 Boisko z nawierzchnią naturalną  

 2.2 Budowa trybun na 500 miejsc  

 2.3Wydzielenie miejsca dla spikera 

 3. Amfiteatr 

 3.1 Modernizacja amfiteatru zakłada wyburzenie obecnego amfiteatru i   wybudowania 

 nowego wg. poniższych parametrów 

 3.1.1 Scena o wymiarach 10x12m  

 3.1.2 Widownia na ok. 1500 osób  

 3.1.3 Zadaszenie nad sceną  

 3.1.4 Wydzielenie miejsca dla DJ’a 

 3.2 Budowa pomieszczeń za amfiteatrem: 

 3.2.1 Sanitariaty ogólnodostępne: 

 3.2.2 Budowa trzech pomieszczeń dla artystów  

 3.2.2.1 Budowa sanitariatów dla artystów: 

 4. Boisko treningowe: 

 4.1 Boisko  

 4.2 Bramki aluminiowe  

 4.3 Naturalna trawa 

 4.4 2 ławki rezerwowe w budkach  



 

 

 4.5 Oświetlenie boiska  

 4.6 Zamontowanie siatki (piłkochwyty 2 szt. Z plecionki- zdejmowane)  

 5. Rozbudowa szatni dla piłkarzy 

 5.1 Obecna szatnia ma zostać rozbudowana o budynek parterowy, 

                 gdzie będą się znajdować: 

 5.1.1 2 szatnie dla piłkarzy 

 5.1.1.1 2 sanitariaty, 

 5.1.2 Biuro Hetman 

 5.1.3 Biuro sędziego 

 5.1.4 Węzeł sanitarny dla obu biur 

 5.2 Dwa pomieszczenia gospodarcze 

 5.3 Garaż 

 5.4 Kasa biletowa 

 6. Pozostała infrastruktura 

 6.1 Ogrodzenie zewnętrzne do wymiany na nowe  

 6.2 Nowe chodniki  

 6.3 Wymiana wszystkich sieci 

 6.4 Parkingi na ok 20 miejsc 

 7. Wykaz sprzętu 

 7.1 Konkurencje biegowe 

 7.2 Skok wzwyż 

 7.3 Skok w dal- trójskok 

 7.4 Pchnięcie kulą 

 7.5 Rzut oszczepem 

 7.6 Sprzęt pomiarowy, informacyjny, sędziowski 

 7.7 Zestaw pomiarowy 

 7.8 Sprzęt ogólny, pomocniczy 



 

 

 8. Nagłośnienie 

 8.1 Nagłośnienie stadionu 

 8.2 Nagłośnienie amfiteatru 

 8.3 Końcówki 

 8.4 Mikrofony 

 9. Oświetlenie 

 9.1 Reflektory 

 9.2 Naświetlacze 

 9.3 Lampy 

 10. Instalacja sanitarna 

 10.1 Kanalizacja deszczowa 

 10.2 Odwodnienie terenu 

 10.3 Odwodnienie bieżni 

 10.4 Uwagi końcowe 

 11. Instalacja c.o. 

 11.1 Grzejniki 

           12. Remont Ośrodka Kultury 

           12.1 Dobudowa pomieszczenia magazynowego o pow. ok. 40m2 

           12.2 Remont kotłowni ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowy 

           12.3 Ocieplenie ścian i dachu 

           12.4 Wykonanie wentylacji mechanicznej 

• OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• Zakres robót:  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania 

„Przebudowy Stadionu Miejskiego w Byczynie im. Kazimierza Górskiego w modelu: 

"zaprojektuj, wybuduj ” zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Zakres prac projektowych powinien obejmować: 

• Projekt budowlany (PB) 



 

 

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 

budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zmianami), który obejmie: 

• Projekt zagospodarowania terenu w branżach: architektura, sieci i przyłącza sanitarne i 

elektryczne, drogi place, zieleń, 

• Projekt architektoniczno-budowlany w branżach: architektura, konstrukcja, technologie 

zakładowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, 

c) Wszystkie konieczne opinie i uzgodnienia. 

Uwaga: Na etapie projektowym należy przeprowadzić analizę konieczności przeprowadzenia 

procedury decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

Dodatkowe czynności formalnoprawne na tym etapie: 

a) Uzyskanie mapy do celów projektowych, 

b) Wykonanie opracowania oddziaływania na środowisko - w razie konieczności, 

c) Warunki dostawy i odbioru mediów - aktualne na etap projektowania, 

d)  Uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw od warunków technicznych – w razie konieczności, 

e) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

• Projekty wykonawcze branżowe, 

• Dokumentacja powykonawcza branżowa – do przekazania Zamawiającemu przed 

procedurami odbiorowymi. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 

a) Projekt Budowlany, Warunki Wykonania i odbioru robót oraz Dokumenty Wykonawcy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 

aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

c) Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów 



 

 

przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

•  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 80, 

poz. 563), która zawierać będzie: 

a) Plan rozmieszczenia sprzętu ppoż.; 

b) Plan rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa; 

c) Plan ewakuacji. 

Dokumentacja, na podstawie której będzie realizowana inwestycja winna składać się z 

następujących opracowań i projektów:  

-  harmonogramu  rzeczowo-finansowego ,  

-  pozwolenia na budowę/ zgłoszenia prac budowlanych  

-  pełnienie funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie.  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o projekt wykonawczy  

 Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej   

 Prace przedprojektowe:  

- uzyskanie mapy do celów projektowych – po stronie Inwestora ,  

-  geologiczne badania gruntu - po stronie Inwestora 

- uzyskanie warunków technicznych budowy przyłączy i przebudowy sieci :  

woda, kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa, zasilanie elektroenergetyczne, 

teletechniczne.  

- uzyskania pozwolenia na rozbiórkę zgodnie z wymogami prawa budowlanego  

-uzyskanie zgody na wycinkę lub przesadzenie drzew na podstawie inwentaryzacji 

dendrologicznej,  

-wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla zadania zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym 

zakresie /odwierty na głębokość min . 8 m/  

- harmonogram prac projektowych  

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z 

opracowaniem charakterystyki przedsięwzięcia oraz ewentualnym sporządzeniem raportu 

oddziaływania na środowisko     



 

 

 Projekt budowlany 

 a) Projekt zagospodarowania terenu: Plan zagospodarowania terenu, Plansza koordynacyjna 

elementów uzbrojenia podziemnego, Projekt zieleni, Projekt małej architektury, Projekt montażu 

masztów oświetleniowych Sieci i przyłącza zewnętrzne wraz z koniecznymi rozbiórkami i 

przebudową sieci istniejących:  

- elektroenergetyczne,  

- oświetlenie terenu   

- oświetlenia boiska i nagłośnienia stadionu,  

- wodociągowe,  

- kanalizacji sanitarnej,  

- kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,  

- odwodnienia bieżni liniowego do bieżni sportowych okrężnych z pokrywą z tworzywa 

sztucznego wydzielającą bieżnię od innych nawierzchni szer. nominalna 100 mm    

- instalacją nawadniania boiska  

- drenażu boiska i bieżni  

-przebudowy sieci teletechnicznych 

• Projekt drogi, parkingów, placów i chodników oraz ukształtowania terenu  

• Projekt przebudowy istniejących siedzisk 

• Projekty ogrodzeń  

 b) Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: Budowę  trybun z ogólnodostępnym 

zapleczem higieniczno sanitarnym, budowę amfiteatru z zapleczem w branżach: 

• Architektura, 

• Konstrukcja, 

• Instalacje sanitarne wod-kan, 

• Instalacja wentylacji 

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne w tym ogrzewania toalet  

• Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę  

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 

• Uzgodnienia z ZUDP oraz gestorami sieci, 



 

 

• Uzgodnienia dróg  

• Uzgodnienia z rzeczoznawcami: ochrony pożarowej, d/s sanitarno-higienicznych, BHP, • Inne 

uzgodnienia niezbędne do zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na 

budowę, Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany stanowić będzie podstawę do 

wykonania dokumentacji projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót.  

 Projekt wykonawczy 

 a) Projekt zagospodarowania terenu: 

• Plan zagospodarowania terenu, 

• Plansza koordynacyjna elementów uzbrojenia podziemnego, • Sieci i przyłącza zewnętrzne 

wraz z koniecznymi rozbiórkami i przebudową sieci istniejących:  

- elektroenergetyczne,  

- oświetlenie terenu   

- oświetlenia boiska ,  

- nagłośnienia stadionu   

- wodociągowe,  

- kanalizacji sanitarnej,  

- kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,  

- odwodnienia bieżni liniowego do bieżni sportowych okrężnych z pokrywą z tworzywa  

sztucznego wydzielającą bieżnię od innych nawierzchni szer. nominalna 100 mm    

-instalacją nawadniania boiska  

-drenażu boiska i bieżni  

- przebudowy sieci teletechnicznych  

• Projekt przebudowy nawierzchni boiska piłkarskiego i areny lekkoatletycznej z bieżnią  

• Projekt drenażu płyty boiska i areny lekkoatletycznej 

• Projekt oświetlenia zewnętrznego wraz projektem montażu masztów oświetleniowych 

• Projekt drogi, parkingów, placów i chodników oraz ukształtowania terenu  

• Projekt zieleni 

• Projekt małej architektury, 



 

 

• Projekt odbudowy nawierzchni po robotach infrastrukturalnych i ziemnych,  

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy i ewentualnej wymiany przyłączy, 

• Wszelkie inne opracowania niezbędne do realizacji robót  

• Specyfikacje techniczne  wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze  specyfikacjami 

technicznymi maszyn, instalacji i urządzeń,     

- Przedmiary robót  

- Przedmiary robót wykonane z podziałem na branże i zadania wyszczególnione j.w.   

- Kosztorysy Inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów   

- Kosztorysy Inwestorskie wykonane z podziałem na branże i zadania wyszczególnione j.w.   

 - Harmonogram  rzeczowo-finansowy   

 - W zakresie wyceny dla dokumentacji projektowej należy przewidzieć pełnienie  

funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie.   

 Po zakończeniu robót w zakresie wyceny dla dokumentacji projektowej należy przewidzieć 

wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o projekt wykonawczy    

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót opracowana przez Zespół projektantów 

 UWAGA: Szczegółowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien 

skoordynować z Zamawiającym      

    Wymagana forma i treść dokumentacji  

A)  Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z: 

 • Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj.   Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623  , z  

późniejszymi zmianami), 

 • Ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 r. poz. 

627, z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 2012.04.29 z późniejszymi 

zmianami), 

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego  



 

 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdn. 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.U. nr 121 poz. 1137) 

 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719), 

 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdn. 24.07.2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)  

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43 z 1999 r, poz.430) 

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 

2010 nr 213 poz. 1397 2010.11.15) 

 UWAGA: Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako 

informacyjny - prace projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.  

 

B) Projekt wykonawczy,  

• Należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem 

parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający wycenę robót. 

 • Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. 

stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników,itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji żelbetowej, 

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj i ilość odpadów 

powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), informacje na temat zagrożeń 

występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „BIOZ"  

(art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) ( PB i PW). 

 C) Kosztorys inwestorski, Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia 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) w podziale 

jak  przedmiary robót. 



 

 

 D) Przedmiar robót, 

 • Należy wykonać w oparciu o ogólnodostępne normy kosztorysowe w postaci katalogów 

nakładów rzeczowych lub norm scalonych  (z opisem robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej w podziale na etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen  

jednostkowych robót i nakładów rzeczowych .  

• Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072). 

E)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, -    Należy opracować na podstawie 

dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 

do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie  

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. •    Zakres i sposób jej opracowania określa 

rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 02.09.2004r.(Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072). 

 Forma przekazania dokumentacji. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach 

egzemplarzy: 

1 Projekt budowlany  - 5egz.  

2 Projekt wykonawczy  - 7egz. 

3 Przedmiary robót  - 3egz. 

4 Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - 3egz. 

5 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót - 3egz. 

6 Inne opracowania niezbędne do realizacji  robót - 3egz. 

Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej jako *pdf (rysunki, opisy, 

przedmiary, kosztorysy i specyfikacje) na odpowiednim nośniku (CD). 

Ponadto wersja elektroniczna przedmiarów i kosztorysów ma być możliwa do odczytania  

przez program kosztorysujący i ma być wykonana osobno dla przedmiarów,  

osobno dla kosztorysów. 

 

 Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji. 

1. Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń, 2. 

Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw, 



 

 

3. Zbilansowanie potrzeb w zakresie ciepła, wody i energii elektrycznej - wystąpienie o techniczne 

warunki przyłączenia, 

4. Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, p-poż., san.-hig., 

5. Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających,  

6. Wystąpienie o pozwolenie na budowę. Do obowiązków jednostki projektowej będzie należało 

również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego,  

7. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością.  

8. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w pracach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym i innymi 

dokumentami Kontraktu oraz uzgadniać z nim proponowane rozwiązania. 

9. Poszczególne etapy prac projektowych i części dokumentacji projektowej oraz ujęte w nich 

rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac projektowych do 

zatwierdzenia nastąpić winno, na co najmniej 7 dni przed datą zatwierdzenia. Przekazywanie prac 

projektowych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu 

przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z 

dokonaniem odbioru częściowego.  

10. Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych następować będzie w terminach określonych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym.  

11. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno -budowlanymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

programem funkcjonalno -użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją oraz 

wymaganymi przez przepisy prawa normami. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona 

pod względem kompletności i zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.  

12. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi: 

przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

13. Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 

uczestniczących w realizacji zamówienia,  

14. Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego 

oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.  



 

 

15. 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 - dotyczy to również przedmiarów robót i 

kosztorysów inwestorskich). 

16. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych, 

17. Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania,  

18. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego, w szczególności do: 

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, • 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do  

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego. - w razie potrzeby wykonać na życzenie Zamawiającego dokumentacje zamienną. 

19. Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, 
Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu - Instrukcje rozruchu 
(mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego), obejmujące zakresy i sposób prowadzenia 
rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania Instrukcje rozruchu należy 
dostarczyć w języku polskim, w ilości 3 egzemplarzy w terminie 14 dni przed planowanym 
rozruchem. W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego, Wykonawca winien sporządzać 
raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu, przekazać do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać w szczególności: 

     - opis wykonanych czynności rozruchowych, 
     - protokoły z przeprowadzenia prób końcowych, 
     - protokół z zakończenia prac końcowych, 
     - wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 
     - wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji 
      z odniesieniem do założeń projektowych, 
    - wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
   Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Instrukcję eksploatacji obiektu, która powinna  

zawierać:     

     - charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 
- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 
- pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz 
z zaleceniami eksploatacyjnymi, 
- instrukcje stanowiskowe BHP, 
- projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje, po zakończeniu robót, 



 

 

- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające 
rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją 
ruchową, 
- wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta, 
- harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonego urządzenia, 
- opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie 
skutków awarii, 
- wykaz dostarczonych części zamiennych, 
- wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

 

• Zakres prac budowlano-montażowych 

1. Stadion piłkarski 

1.1 Płyta główna stadionu do modernizacji uwzględniając aktualne wymagania 
klubów piłki nożnej z polskiej 4 ligi w tym: 

1.1.1 Wymiana bramek na aluminiowe 2 szt. 

1.1.2 Zamontowanie siatki (piłkochwyty 2 szt. Z 
plecionki- zdejmowane) 

2 szt. 

1.1.3 Wstawienie nowych 2 ławek rezerwowych 
w budkach 

2 kpl. 

1.1.4 Budowa ogrodzenia wokół głównej płyty o 
wysokości: 220cm 

 

1.1.5 Wstawienie klatki dla gości (odgrodzona od 
kibiców gospodarzy tzw. płotek lub inne 
ogrodzenie) 

1 kpl. 

1.1.6 Wymiana wszystkich sieci 

2. Stadion lekkoatletyczny 

2.1 Płyta główna stadionu do modernizacji uwzględniająca wymagania dla 
lekkoatletyki 

2.1.1 Budowa bieżni okrężnej poliuretanowej 
odpowiadającej VB klasie PZLA 

dł. 400m x 4 tory x 122cm 

2.1.2 Budowa bieżni prostej poliuretanowej 
odpowiadającej VB klasie PZLA 

dł. 120m x 6 torów x 122cm 

2.1.3 Wykonanie oświetlenia stadionu  

2.1.4 Przygotowanie miejsca do rzutu kulą Wg opisu 

2.1.5 Przygotowanie skoczni do skoku w dal i do 
trójskoku 

Wg opisu 

2.1.6 Przygotowanie miejsca do rzutu oszczepem Wg opisu 

2.1.7 Przygotowanie miejsca na skocznię do 
skoku wzwyż 

Wg opisu 

2.1.8 Boisko z nawierzchnią naturalną 105,0x67,0m 

2.2 Budowa trybun na 150 miejsc  150 m-c 

2.3 Wydzielenie miejsca dla DJ’a 1 kpl. 

3. Amfiteatr 

3.1 Modernizacja amfiteatru zakłada wyburzenie obecnego amfiteatru i 
wybudowania nowego wg. poniższych parametrów 

3.1.1 Scena o wymiarach 10x12m 10,0x12,0m 

3.1.2 Widownia na ok. 1500 osób 1 500 m-ca 

3.1.3 Zadaszenie nad sceną  

3.1.4 Wydzielenie miejsca dla DJ’a 



 

 

3.2 Budowa pomieszczeń za amfiteatrem:  

3.2.1 Sanitariaty ogólnodostępne: 
1) sanitariat dla kobiet: 
- 4 szt. Toalet 
- 4 szt. Umywalek 
2) sanitariat dla mężczyzn: 
- 2 szt. Toalet 
- 4 szt. Pisuarów 
- 4 szt. Umywalek 
3) osobno wydzielony sanitariat dla osób niepełnosprawnych: 
-1 szt. Toaleta 
-1szt. Umywalka 

3.2.2 Budowa trzech pomieszczeń dla artystów 
każde po ok. 25m2 

Ok. 75 m2 

3.2.2.1 Budowa sanitariatów dla artystów: 
1) sanitariat dla kobiet: 
- 1 szt. Toaleta 
- 1 szt. Umywalka 
2) sanitariat dla mężczyzn: 
- 1 szt. Toaleta 
- 1 szt. Umywalka 

4. Boisko treningowe: 

4.1 Boisko 60,0x42,0m 

4.2 Bramki aluminiowe 2 kpl 

4.3 Trawa naturalna 60,0x42,0m 

4.4 2 ławki rezerwowe w budkach 2 kpl 

4.5 Oświetlenie boiska  

4.6 Zamontowanie siatki (piłkochwyty 2 szt. Z 
plecionki- zdejmowane) 

2 kpl 

5. Pozostałe budynki 

5.1 W miejsce obecnej szatni ma powstać budynek parterowy, gdzie będzie się 
znajdować: 

5.1.1 2 szatnie dla piłkarzy 70,0m2 

5.1.1.1 2 sanitariaty, w każdym będzie się znajdować: 
- prysznic x 4szt 
- wc x 2szt 
- pisuar x 3szt 
- umywalka x 3szt 

5.1.2 Biuro Hetman 25,0m2 

5.1.3 Biuro sędziego 10,0m2 

5.1.4 Węzeł sanitarny dla obu biur 
- wc x1szt 
- umywalka x 1szt 

5.2 Pomieszczenie gospodarcze 30,0m2 

5.3 Garaż 30,0m2 

5.4 Kasa biletowa 12,00m2 

6. Pozostała infrastruktura 

6.1 Ogrodzenie zewnętrzne do wymiany na nowe tj.: 
- ogrodzenie 
- 3 bramy wjazdowe 
- 3 furtki 

 



 

 

6.2 Nowe chodniki   

6.3 Wymiana wszystkich sieci 

6.4 Parkingi na ok 20 miejsc Ok. 20 stanowisk 

 

II CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DOTYCZĄCE OBIEKTU 

 

2.1 Nawierzchniowe zagospodarowanie terenu 

a) Istniejący zjazd na działkę z ulicy Borkowskiej i ulicy Brzozowej 

b) Parking dla samochodów osobowych- 20 stanowisk od ulicy Brzozowej 

c)  Przejścia, chodniki i place dla pieszych oraz dojazdy rowerowe  

d) Ukształtowanie terenu- usunięcie warstwy humusu, 

e) Elementy małej architektury- kosze na śmieci, 

f) Zieleń- urządzanie trawników, 

g) Ogrodzenie/ ściana oporowa wraz z trzema bramami wjazdowymi i trzema furtkami  

          2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie przebudowy stadionu w Byczynie zlokalizowane jest we wschodniej 

części miasta. Teren ten jest wykorzystywany w celach rekreacyjnych, jednak nie jest 

objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

2.3 Ukształtowanie terenu 

Teren w centralnej części ma charakter płaski, od strony wschodniej, południowej i 

zachodniej występuje wzniesienie. W granicach opracowania rzędne terenu oznaczone na 

mapie oscylują od 202,13 do 205,35 npm. 

• Warunki gruntowo-wodne 

Rozpoznane podłoże budowlane budują grunty piaszczysto-żwirowe nadające się do 

bezpośredniego posadowienia. Są to badania wstępne. Dokładne badania zostaną wykonane 

z chwilą naniesienia projektowanego obiektów na mapę do celów projektowych. 

 

III OGÓLNE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

•  Infrastruktura techniczna –prace przygotowawcze 

Prace te obejmą następującą grupy robót: 

a) Badania gruntu, wiercenia i sondowania, iniekcje i wiercenia badawcze, 



 

 

b) Wykopy i nasypy na obszarach ukształtowania terenu - wraz z ich odwodnieniem, 

c) Wykopy dla kanałów, urządzeń i obiektów kanalizacji deszczowej, dla sieci i obiektów 

elektroenergetycznych i teletechnicznych – wraz z ich odwodnieniem, 

d) Makroniwelacja terenu, 

e) Zdjęcie humusu (dotyczy realizacji dróg, dojść, parkingów, sieci infrastruktury technicznej), 

f) Stabilizacja gruntu. 

 

• Prace końcowe zagospodarowania terenu 

 

• Układ komunikacyjny- dojazdy, parkingi i dojścia utwardzone 

• Rozwiązania wysokościowe - proponuje się zastosowanie spadków poprzecznych od 

1,0% do 1,5% oraz spadków podłużnych od 0,5% do 2%. 

 Jezdnie dojazdowe i place parkingowe obramowane będą krawężnikami 

 drogowymi betonowymi. Chodniki obramowane będą obrzeżem betonowym o 

 wymiarach 30x8 cm. Do podsypek należy stosować piasek kopalniany. 

 Nawierzchnie ciągów pieszych należy wykonać z kostki betonowej prasowanej  o 

odpowiedniej grubości. 

•  Urządzanie terenów zielonych. Końcowa forma urządzania terenów zielonych 

polegać będzie na założeniu trawników na terenach oznaczonych jako biologicznie 

czynne, rozłożeniu ziemi organicznej i uzupełnieniu glebą z zewnątrz. 

• Mała architektura. Na ciągach pieszych przewidzieć usytuowanie koszy na śmieci oraz 

stanowisk parkowania rowerów. 

•  Ogrodzenie terenu. Całość terenu projektu należy ogrodzić- zgodnie z układem 

podanym na rysunku koncepcji programowo-przestrzennej ażurowym stalowym, 

panelowym. Na wjeździe zapewnić lokalizację bram wjazdowych o takiej samej 

wysokości w konstrukcji stalowej. 

 

IV. WYMOGI OGÓLNE 

Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny 

 Stadion po modernizacji  musi uwzględniać aktualne wymagania PZPN dla 4 ligi to jest: 

Pojemność 



 

 

Minimalna pojemność stadionu wynosi 500 (pięćset) miejsc siedzących, z czego minimum 250 

(dwieście pięćdziesiąt) spełnia wymogi indywidualnych miejsc siedzących 

Indywidualne miejsca siedzące 

Indywidualne miejsca siedzące muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez PZPN, tzn.: 

a) być przytwierdzone na stałe do podłoża; 

b) być oddzielone od innych miejsc; 

c) być wygodne (anatomicznie wyprofilowane); 

d) być ponumerowane; 

e) być wykonane z materiału niepalnego. 

Siedziska muszą posiadać oparcie o wysokości co najmniej 30 cm, mierząc od siedziska. 

Minimalne wymiary powierzchni dla widzów: - miejsca stojące 0,50x0,40 m (szerokość x głębokość) - 

miejsca siedzące 0,50x0,80-0,85 m 

 Długość rzędu miejsc siedzących  nie powinna przekraczać 40 siedzeń. Droga dojścia do przejść z 

każdej strony rzędu nie powinna być dłuższa niż połowa długości rzędu. Szerokość wolnego przejścia 

w rzędzie (dojścia do siedzeń powinna wynosić co najmniej 45 cm. 

Wszystkie obszary widowni, szczególnie miejsca stojące, powinny być zbudowane, aby widzowie w 

przypadku zagrożenia nie natrafiali na utrudnienia w postaci elementów kątowych lub łukowych 

(tzw. martwe kąty) przy opuszczaniu swoich miejsc w kierunku wyjść lub dróg ewakuacyjnych 

W sektorach miejsc stojących należy umieścić bariery 

Otoczenie na widowni, siedzenia i podłoże powinno być tak ukształtowane, aby nie można było go 

wyłamać, wyjąć itp. i wykorzystać go do rzucania lub ataku na inne osoby. Wyposażenie na widowni 

(kosze na odpadki itp.) powinny być trwale umocowane.  

Wymagania techniczne dla siedzeń  

 - szerokość siedzenia: min. 45 cm, - głębokość siedzenia: 35-45 cm, zależnie od powierzchni 

uformowanej z punktu widzenia ergonomii,  

- wysokość oparcia: 30-35 cm (wymóg FIFA), 

 - wysokość siedzenia: 45 cm (wysokość podkolanowa), 

 - materiał: plastik (np. polamid)  

– niedopuszczalne są miękkie plastiki, metal (mniej wygodny z uwagi na wysoką przewodność 

cieplną). 

Właściwości materiału: 



 

 

 - niepalny lub trudno zapalny, - nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, - powinien 

nadawać się do utylizacji, 

 - odporny na udary i uderzenia, - odporny na pękanie, 

 - odporny na temperatury w zakresie od ok. –30ºC do +80ºC, 

 - odporny na warunki atmosferyczne, - zabarwiony w całej masie.  

Ochrona przed korozją: elementy stalowe trwale zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie 

ogniowe lub równorzędny proces. Wyposażenie: wymienne numerowanie siedzeń na oparciach, 

mocowane nitami lub podobnie (niedopuszczalne klejenie). Siedzenia powinny posiadać 

odpowiednie atesty (palności, wytrzymałości, ergonomii itp.) wymagane przepisami prawa. 

Mocowanie czasz siedzeń do konstrukcji nośnej: Czasze siedzeń można mocować pojedynczo lub w 

grupach na konstrukcji pośredniej. Konstrukcja, do której mocuje się czasze siedzeń powinna spełniać 

następujące wymogi: - powinna być niepalna - zabezpieczona antykorozyjnie - przy obliczaniu 

mocowania należy uwzględnić siły dynamiczne - mocowanie do podłoża (do powierzchni poziomych 

lub pionowych widowni) nie powinno stwarzać niebezpieczeństwa potykania się, utrudniać 

sprzątanie lub usuwanie śniegu. 

Miejsce dla kibiców drużyny gości 

Co najmniej 5% łącznej liczby miejsc na stadionie przewidzianych dla publiczności musi być 

udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze, chyba że ze względu na 

przebudowę stadionu lub decyzje niezależnych organów zewnętrznych udostępnienie miejsc kibicom 

drużyny gości będzie niemożliwe.  

Sektor kibiców drużyny gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2 m 

z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej 

lub organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne, 

umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie. 

Miejsca dla oficjeli 

Stadion musi mieć co najmniej 10 miejsc siedzących dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla 

kierownictwa klubu gości. Miejsca muszą być odpowiednio oznakowane i zlokalizowane w środkowej 

części trybuny głównej. 

Miejsca dla widzów niepełnosprawnych 

Organizator zawodów piłkarskich musi zapewnić na stadionie miejsca dla widzów niepełnosprawnych 

i towarzyszącym im osobom z dobrą, niezakłóconą widocznością,  

Tradycyjne zwyczajowe umieszczanie osób niepełnosprawnych na bieżni, na otwartym powietrzu w 

pobliżu boiska, jest niedopuszczalne. 

Pole gry 

Pole gry (boisko) musi być pokryte naturalną trawą lub sztuczną murawą odpowiadającą normom 

jakościowym UEFA, która zostanie zatwierdzona do użytkowania odrębnym postanowieniem PZPN  



 

 

Pole gry musi również być: 

a) gładkie i równe o tolerancji +1cm na powierzchni całego boiska, 

b) w dobrym stanie; 

c) nadawać się do rozgrywania meczów w ciągu całego sezonu;  

d) w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy). 

Pole gry musi mieć długość nie mniejszą niż 100 m i nie większą niż 105 m, 

szerokość nie mniejszą niż 64 m i nie większą niż 68 m. 

Pole gry musi mieć trawiaste pobocze o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi 

pole gry (z czego co najmniej 1,5 m musi być trawiaste, a pozostała część pobocza może być ze 

sztucznej murawy) i co najmniej  5 m za liniami bramkowymi (z czego co najmniej 3 m musi być 

trawiaste, a pozostała część pobocza może być ze sztucznej murawy). 

W przypadku pola gry ze sztucznej murawy wszystkie opisane powyżej powierzchnie muszą być 

wykonane z tej samej nawierzchni co pole gry. 

Obszar pola gry 

W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem, oddzielonym 

od widowni.  

Stadion musi być wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni, o 

wysokości minimum 1,2 m, wyposażone w  pomalowane na odróżniający je od pozostałego 

ogrodzenia, bramki ewakuacyjne. 

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe, muszą być usytuowane w minimalnej 

odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry 

Ławki w obszarze pola gry 

1.  Stadion musi być wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które powinny mieć 

wystarczające wymiary, by pomieścić co najmniej  13 osób, muszą być zadaszone oraz usytuowane co 

najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii środkowej  boiska 

w maksymalnej odległości 30 m od siebie.   

2.  Stadion musi mieć wyznaczone stanowisko dla minimum  dwóch odpowiednio oznakowanych 

noszowych  

Dojazd do obszaru pola gry  

Stadion musi spełniać warunki, by pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. miały możliwość 

dojazdu do obszaru pola gry. 

 

 



 

 

Szatnie dla drużyn 

Stadion musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o powierzchni minimum 20 m2(nie wlicza się 

w to powierzchni natrysków i toalet)  każda i takim samym standardzie. 

W każdej szatni muszą się znajdować minimum: 

a) miejsca do siedzenia dla 20 osób;  

b) wieszaki lub szafki na odzież dla 20 osób; 

c) minimum 3 prysznice; 

d) 1 toaleta; 

e) tablica do prezentacji taktyki z wyposażeniem. 

Szatnia dla sędziów 

Stadion musi być wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni dla zawodników, lecz 

znajdować się w ich pobliżu. 

W szatni dla sędziów muszą się znajdować: 

a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób; 

b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób; 

c) 1 prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu; 

d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu 

Nagłośnienie 

Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części stadionu system nagłośnienia, 

służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji 

 Powinno ono zadowalająco obsługiwać następujące obszary wg wyboru łącznie lub selektywnie: 

 - wejścia i wyjścia, dojazdy i wyjazdy, kasy i miejsca kontroli, obszary i pomieszczenia przebywania 

przy zewnętrznym/wewnętrznym ogrodzeniu, 

 - obszary między ogrodzeniem zewnętrznym i wewnętrznym oraz trybuny łącznie z wejściami, 

wyjściami, dojazdami i wyjazdami,  

- obszary z następującym podziałem: poza bramkami, prosta główna i przeciwna (w szczególności 

obszary kibiców „gości” i „swoich”),  

- boisko.  

 Urządzenie nagłaśniające powinno być tak zbudowane, aby komunikaty były zrozumiałe również w 

najbardziej niekorzystnych warunkach. W sytuacji zagrożenia należy zapewnić możliwość ustawienia 

najwyższego poziomu głośności. 



 

 

Oświetlenie 

Oświetlenie stadionu należy wykonać zgodnie z poniższymi warunkami : 

Poziom natężenia oświetlenia ( średni) 500lx 

Równomierność oświetlenia 0,6 

Wskaźnik olśnienia < 50 

Temperatura barwowa >4000K 

Zdolność oddawania barw > 65 

Należy zaprojektować oświetlenie miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych, oprawami sodowymi 

na słupach wysokich, a ciągów pieszych - oprawami na słupkach niskich. Założyć należy, że 

oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie przy pomocy czujników zmierzchowych oraz zegara. 

Parking 

Dla klubów, sędziów i innych działaczy, musi być dostępna następująca minimalna liczba 

oznakowanych miejsc parkingowych: 

a) 1 miejsce parkingowe dla autokaru; 

b) 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. 

Rozmieszczenie tych miejsc parkingowych wewnątrz lub w pobliżu stadionu, odizolowanych od 

publiczności.  

Urządzenia sanitarne 

Stadion musi być wyposażony w wystarczającą liczbę toalet dla osób obu płci.  

Toalety muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi. 

Toalety muszą być wyposażone w urządzenia do mycia, przynajmniej z zimną wodą oraz być 

zaopatrzone w odpowiednią ilość ręczników i/lub suszarek do rąk. 

Pomieszczenia muszą być jasne, czyste i higieniczne, utrzymane w takim stanie w trakcie całej 

imprezy.  

Na każdych 500 udostępnionych miejsc dla publiczności musi przypadać minimum: 

a) 5 stałych toalet dla mężczyzn; 

b) 1 stała toaleta dla kobiet; 

Pomieszczenia dla służb bezpieczeństwa i porządkowych 

1. Należy przygotować i pomieszczenia dla służb bezpieczeństwa i porządkowych o powierzchni nie 

mniejszej niż 15 m2 oraz parkingi dla ustawienia używanych przez nie pojazdów służbowych. 



 

 

 2. Służbom porządkowym, sanitarnym, policji i JO P-POŻ należy wykonać pomieszczenia na 

stanowiska dowodzenia. Powinny one umożliwiać widok na trybuny oraz  na obszary istotne dla 

bezpieczeństwa. 

 3. Stanowiska dowodzenia wymienionych w punkcie 2 służb bezpieczeństwa  powinny być w miarę 

możności umieszczone w przyległych pomieszczeniach (centrali bezpieczeństwa). Spiker stadionu i 

dowództwo policji powinni być umieszczeni obok siebie.  

4. Dla policji należy zapewnić w zabezpieczonym i odpowiednim miejscu pomieszczenie dla 

przeprowadzenia wstępnych czynności wobec osób doprowadzonych. 

Publiczny dostęp i wyjścia ze stadionu 

Stadion powinien być otoczony trwałym i stabilnym ogrodzeniem uniemożliwiającym wejście na 

obiekt.  

Każde wejście na obiekt powinno być wyposażone w oznakowane punkty kasowe i punkty 

depozytowe (stałe lub mobilne). 

Oznakowanie 

Każde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów musi być oznakowane, np.: 

a) szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości; 

b) szatnia sędziów; 

c) obserwator/delegat meczowy;  

d) toalety itd 

Bezpieczeństwo 

 Wszystkie drzwi i bramy wyjściowe na stadionie i wszystkie bramki prowadzące z obszarów dla 

widzów do obszaru pola gry, muszą się otwierać na zewnątrz w kierunku od widzów i nie mogą być 

zamknięte w czasie, gdy widzowie znajdują się na stadionie, oraz muszą być pomalowane na 

wyróżniający je kolor. W celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu, takie drzwi i 

bramki mogą być wyposażone w urządzenie blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od 

wewnątrz dowolna osoba. W czasie, gdy widzowie znajdują się na stadionie, takie drzwi i bramki nie 

mogą być w żadnym razie zamknięte na klucz.  

 Stadion powinien być połączony ze sprawnymi drogami dla ruchu indywidualnego i – w miarę 

możliwości – mieć również wygodne powiązanie ze środkami komunikacji. 

 Powinny być zapewnione – parkingi dla samochodów osobowych i autobusów dostosowane 

wielkością do wielkości stadionu.  

Dojścia i drogi dojazdowe do stadionu oraz parkingi powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

drogowskazy.  



 

 

 Drogi piesze do stadionu oraz parkingi powinny uwzględniać przewidywane natężenie ruchu, a w 

szczególności drogi piesze:  

- w miarę możliwości nie powinny krzyżować się z drogami ruchu kołowego,  być wystarczająco 

oświetlone,  być wyposażone w urządzenia do wzywania pomocy.  

W pobliżu stadionu należy ustawić duże tablice informacyjne (położenie wejść, sektorów itp.) 

 1.W porozumieniu z Zarządem Dróg i miejscowymi służbami bezpieczeństwa (Policja, P-POŻ, 

pogotowie ratunkowe itp.) należy utrzymywać w stanie przejezdnym – poprzez ustawienie 

odpowiednich znaków – zewnętrzną drogę ewakuacyjną.  

Zewnętrzna droga ewakuacyjna powinna być dwukierunkowa (dwupasmowa) i przejezdna, 

oznaczona na planach projektowych, które należy uzgodnić z  wszystkim wymienionymi służbami.  

2. Te same zasady dotyczą wewnętrznych dróg ewakuacyjnych.  

3. Dostęp do boiska musi być zapewniony przez co najmniej jeden wjazd umożliwiający ruch 

dwukierunkowy (z uwzględnieniem przejazdów specjalistycznych pojazdów w/w służb). 

 4. Na boisku należy przewidzieć miejsca dla wozów bojowych służb bezpieczeństwa. Jeżeli istnieje 

bieżnia, jedna jej strona musi być utrzymana w stanie wolnym dla przejazdu pojazdów biorących 

udział w akcji.  

5. Przy awarii zasilania z sieci publicznej musi być zapewnione zasilanie awaryjne poprzez agregat 

prądotwórczy lub podtrzymywacz napięcia. Czas zapewnienia zasilania awaryjnego - minimum 1 

godzina 

6. Ochrona przeciwpożarowa 

6.1. Stadion powinien być zabezpieczony pod względem p.poż. zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich przepisów.  

6.2. Dla stadionu powinny być ustalone sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia, uzgodnione z właściwym Komendantem Rejonowym Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Zamawiający nie dopuszcza zabudowanie obiektów kubaturowych kontenerowych lecz 

wykonanych w technologii tradycyjnej , murowanej. Dopuszcza się tworzenie obiektów o 

wspólnych funkcjach. 

Prócz tego planuje się: 

1. Wymianę 2 szt bramek na aluminiowe z odciągami o wymiarach 7,32x2,44, demontowane   

wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami 

wzmacniającymi.  Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.  

 

W skład kompletu wchodzą: 

- rama główna bramki, 

- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi, 



 

 

- słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach, 

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. 

- posiadające Certyfikat PN (Polska Norma). 

- wykonane zgodnie z przepisami FIFA. 

 

Bramka o głębokości siatki: 2 m  

2.Dostawa i montaż tuleje specjalne do bramek i odciągów - 8 szt: Tuleje specjalne bramek piłki 

nożnej pełnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciągów z zintegrowanymi elementami maskującymi. 

 

Tuleje specjalne mocujące  z nowym systemem maskowania otworu po wyjęciu słupków bramek i 

odciągów siatki. Element maskujący jest połaczony na stałe z konstrukcją tulei, co uniemożliwia jego 

zagubienie. 

3.Dostawa i zamontowanie: siatek - 2 szt: Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, grubość sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokość: 7,50 m, wysokość: 2,50 m, oczka w 

kształcie heksagonalnym (plaster miodu), głębokość: górna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biały 

Dostawa i  zamontowanie 4 szt słupków boiskowych z chorągiewką uchylną:  laska - długości 140 cm z 

tworzywa sztucznego,  mocowanie uchylne wykonane z metalu.  

4.Dostawa wózka do kredowania linii: wyposażony ma być w trzy kółka o szerokiej bieżni ułatwiającej 

jego prowadzenie na murawie boiska. Wózek służy do wyznaczania linii boiskowych. Posiada 

regulację szerokości linii (5 lub 10 cm). Przystosowany do stosowania kredy i wapna. 

 

Wymiary: 

- wysokość: 90cm 

- długość: 120 cm 

- szerokość: 65 cmUPEK BOISKOWY SŁUPEK BOISKOWY Z CHORĄGIEWKĄ UCHYLNY 

5. Zamontowanie piłkochwytów  - 2 szt składające sie ze słupów ocynkowanych mocujących siatkę 

wykonane z profilu stalowego lub aluminiowego o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, montowane 

w tulejach, skrajne słupy są w rozstawie 3 m, kolejne maksymalnie co 6 m. Wysokość słupów 6 m, 

długość piłkochwytów - 30 m. Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa o wymiarach 30 x 

6 m - 1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, 

6. Dostawa i montaż 2 kabin dla zawodników rezerwowych - dla 13 osób każda 

Konstrukcja nośna powinna być wykonana z profili stalowych ocynkowanych . 

Wykończenie aluminiowe, pokrycie wykonane z poliwęglanu komorowego grubości 6 mm. 

Siedziska plastikowe, kubełkowe.  

7. Ogrodzenie 



 

 

7.1 Ogrodzenia wokół głównej płyty o wysokości 2,20 m  

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powłoką PCV - farbą poliestrową 

nanoszoną metodą elektrostatyczną na kolor zielony o wymiarze oczka 50x200mm, o średnicy 

prętów poziomych i pionowych 5mm na słupkach przystosowanych do montażu paneli o przekroju 

40x60mm, wysokości 2200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. 

Panel z czterema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu 

zamkniętym 40x60mm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. 

 Furtki i bramy 

Furtki systemowe ocynkowane i powlekane powłoką PCV jak panele - kolor zielony, na słupkach 

stalowych z profili zamkniętych 80x80mm, na 

ramie z profili zamkniętych 40x40mm z wypełnieniem panelem jak ogrodzenie z 

zawiasami, klamką i zamkiem , szerokość w świetle 100cm. 

Brama przesuwna systemowa ocynkowana i powlekana powłoką PCV jw. - kolor 

zielony, na słupkach z profili zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 

40x40mm z wypełnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz ze słupem końcowym, szyną 

prowadzącą 60x70x3,5mm z dwoma wózkami, mostkiem prowadzącym i dojazowym z 

zamkiem i klamką (szerokość w świetle 5m, wys. 1,5m). 

Brama dwuskrzydłowa systemowa ocynkowana i powlekana powłoką PCV jw. - kolor 

zielony, na słupkach z profili zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 

40x40mm z wypełnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami, zamkiem i 

klamką (szerokość w świetle 4m). 

7.2 Ogrodzenie zewnętrzne , kasy i punkty kontroli   

7.2.1. Ogrodzenie zewnętrzne musi otaczać cały teren stadionu. Powinno mieć wysokość minimum 

2,5 m, a jego konstrukcja winna uniemożliwiać niekontrolowane wejście. Ogrodzenie powinno być 

widoczne na całej długości, a znajdujące się w pobliżu krzewy, drzewa itp.nie mogą ułatwiać jego 

przekroczenia.  

7.2.2. Kasy, kioski lub inne obiekty budowlane umieszczone w ogrodzeniu lub w jego pobliżu, należy 

tak ukształtować, aby nie stanowiły pomocy w przekroczeniu ogrodzenia.  

7.2.3. Wejścia i wyjścia oraz wjazdy i wyjazdy w zewnętrznym ogrodzeniu należy tak ukształtować, 

aby ruch samochodów i pieszych mógł być ciągły i uporządkowany. Obszary oczekiwania dla 

samochodów i pieszych należy tak zorganizować, aby nie kolidowały z obszarem ruchu publicznego.  



 

 

7.2.4. Wszystkie bramy muszą wytrzymywać napór tłumu, być szeroko otwierane i zamykane bez 

stwarzania zagrożeń (w stanie otwartym powinny dać się zablokować).  

7.2.5. Wejście na stadion odbywa się pojedynczo (jedna osoba za drugą). W tym celu na wejściach 

należy ustawić urządzenia kierujące (siatki, bariery), a w razie potrzeby zapory wstępne.  

7.2.6. Na wejściach i dojazdach należy przewidzieć urządzenia dające możliwość sprawdzenia osób i 

przedmiotów oraz pomieszczenia dla bezpiecznego przechowywania przedmiotów w 

zorganizowanych punktach depozytowych.  

7.2.7.  Kasy i urządzenia kontrolne powinny być wmontowane w ogrodzenia zewnętrzne. Powinny 

posiadać łączność z centralą kierowania, być oświetlone po zmroku i zabezpieczone przed 

dewastacją, nieuprawnionym wejściem i podpaleniem. 

8. Wstawienie klatki dla gości (odgrodzona od kibiców gospodarzy tzw. płotek lub inne ogrodzenie) 

Sektor  zwolenników drużyn przeciwnych, powinny być oddalone od siebie. Ich oddzielenie należy 

wykonać szczególnie stabilnie. Sektor dla kibiców gości powinien mieć oddzielne wejście  

9.  Wymianę wszystkich  istniejących sieci  

Stadion po modernizacji  musi uwzględniać aktualne wymagania PZLA odpowiadające V kategorii  

(kategoria okręgowa - zawody okręgowe, lokalne, szkolne, mityngi ogólnopolskie w wybranych 

konkurencjach) . Stadion musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z Założeniami dla 

projektantów stadionów LA stanowi załącznik do niniejszego PFU 

http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/stadion-lekkoatletyczny-zalozenia-dla-projektantow-

1_201503050146.pdf 

Polski Związek Lekkiej Atletyki dopuszcza do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych, z 

pełnym programem konkurencji, jedynie stadiony z nawierzchnią syntetyczną, z bieżnią okrężną o 

obwodzie 400 m. Zgodnie z zawartymi w podręczniku IAAF zaleceniami Związek będzie w zasadzie 

dopuszczał do rozgrywania oficjalnych zawodów jedynie stadiony o promieniu krawężnika 

wewnętrznego wynoszącym 35,00 – 39,00 m. Wymagane jest, aby nawierzchnia bieżni i rozbiegów 

na stadionie głównym jak i na stadionie była wykonana z nawierzchni posiadającej certyfikat IAAF 

Class 1 (klasa pierwsza) Nawierzchnie syntetyczne stosowane do budowy urządzeń sportowych, , 

muszą posiadać niżej wymienione dokumenty:  

1.   Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, 

• lub aktualna aprobata techniczna ITB,  

• lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, 

 oraz wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego atest IAAF, potwierdzające 

parametry oferowanej nawierzchni np. Centre for Sport Technology – Wielka Brytania, Institut für 

Sportbodentechnik – Szwajcaria, United States Sports Surfacing Laboratory – USA, İsterreichisches 

Forschunginstitutes für Chenie & Technik ofi Technologie & Innovation GmbH, Austria; MPA – 

University of Stuttgart, Niemcy, Labosport – Francja, Instituto de Biomecanica de Valencia, Hiszpania, 

Institut voor Sportaccommodaties B.V. – ISA Sport, Holandia. 



 

 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, zawierająca 

parametry oferowanej nawierzchni. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja 

producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 5. Certyfikat IAAF CLASS 

1 (klasa pierwsza) 

W odniesieniu do nawierzchni syntetycznych stosowanych do budowy bieżni oraz rozbiegów skoczni i 

na rozbiegach rzutni do rzutu oszczepem powinny być przeprowadzane następujące badania:  

 a. Wygląd nawierzchni;  

 b. Opór poślizgu na powierzchni ; próba wahadła;   

c. Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne;  

 d. Wytrzymałość na kolce;   

e. Amortyzacja po uderzeniu;   

f. Odkształcenie pionowe  

 g. Odporność na ścieranie – urządzanie ścierające Tabera;  

 h. Odporność na sztuczne starzenie – wysoką temperaturę, wodę i promieniowanie UV  

 i. Badania po starzeniu  - amortyzacja po uderzeniu;  

 j. Badania po starzeniu – ścieralność Tabera 

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubość 14 mm, nieprzepuszczalna 

dla wody , do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na 

podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. W każdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitą 

barwę. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji 

technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej 

światowej rangi. Powinna  spełniać wymogi IAAF Class 1. Nawierzchnia nie może posiadać w swoim 

składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych.   

Wykładzina sportowa, kauczukowa, grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w 

butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania 

nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych rozgrywanych 

w czasie zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej 

światowej rangi. Powinna spełniać wymogi IAAF Class 1 (klasa pierwsza). Nawierzchnia kauczukowa 

powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni 

wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ” (w całości ani częściowo).  Nawierzchnie 

poliuretanowe powinny być wykonywane lub montowane bezpośrednio na placu budowy na 

podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Prefabrykowane wykładziny kauczukowe powinny być 

montowane przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. W 

przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na 

placu budowy metodą „in-situ”( w całości ani częściowo). Nawierzchnia poliuretanowa nie może 

posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu. Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa 



 

 

powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podłużne i poprzeczne powinny umożliwić 

ułożenie nawierzchni o spadkach zgodnych z  

przepisami IAAF. Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się 

warstwy górnej.  W przypadku nawierzchni poliuretanowych wylewanych, poza dokumentami 

wymienionymi przez Instytut Techniki Budowlanej w punkcie od 1 do 5, niezbędne jest również 

żądanie przez Inwestora przedstawienia następujących dokumentów, celem weryfikacji nawierzchni: 

 • wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytację ( zawartość metali ciężkich),  

 • certyfikatu IAAF Class I (klasa pierwsza) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 

nawierzchniowego odpowiadającego ww parametrom,  

 • wystawionych dla wykonawcy nawierzchni referencji w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat 

minimum trzech stadionów lekkoatletycznych (pełnowymiarowa bieżnia okrężna z boiskiem 

naturalnym),  

• próbki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu 

oferowanego produktu. W przypadku prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych, poza 

dokumentami wymienionymi przez Instytut Techniki Budowlanej dla nawierzchni poliuretanowych w 

punkcie od 1 do 5, niezbędne jest również żądanie przez Inwestora przedstawienia następujących 

dokumentów, celem weryfikacji nawierzchni: 

 • certyfikatu IAAF Class 1 (klasa pierwsza) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 

nawierzchniowego odpowiadającego ww parametrom,  

• wystawionych dla wykonawcy nawierzchni referencji w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat 

minimum trzech stadionów lekkoatletycznych (pełnowymiarowa bieżnia okrężna z boiskiem 

naturalnym), 

 • próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu 

oferowanego produktu. 

Stadion lekkoatletyczny V kategorii powinien zawierać: 

10.1 Bieżnię 400 m z minimalną liczbą 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej o długości 100+10 m z 

dostawą: 

10. 2 Skocznia do skoku w dal i trójskoku – z zeskocznią na końcu rozbiegu, z rozbiegiem w jednym 

kierunku  - 1 szt z dostawą  trzech belek do skoku w dal wykonaną z laminatu poliestrowo-szklanego 

(GFK) ramą wraz z nakładką do odbicia wykonaną ze sklejki wodoodpornej oraz drewnianą listwą z 

gumową nakładką i obustronnym rowkiem na plastelinę. Wymiary: długość 1210mm, szerokość 

340mm, wysokość 100mm. 

Zeskocznia wykonana zostanie jako dół o długości 9,00m i szerokości 2,75m wypełnionym piaskiem 

kwarcowym lub rzecznym o granulacji 0,2mm na warstwie geowłókniny. 



 

 

Spód dołu stanowić ma warstwa filtracyjna. Brzegi dołu z piaskiem należy obramować 

zaimpregnowanymi krawędziakami drewnianymi o wymiarach 6 x 25cm osadzonymi w ławach 

betonowych. 

10.3 Skocznia do skoku wzwyż - 1 szt z rozbiegiem 15 m, z dostawą: 

10.3.1 Stojaka - 1 szt -  do skoku wzwyż składającego sie z dwóch słupków wykonanych z profilu 

aluminiowego  oraz dwóch podstaw stalowych w kształcie litery T, malowanych proszkowo. 

Podstawy muszą posiadać antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z tworzywa PCV a słupki 

regulację wysokości w zakresie 40-210cm. 

10.3.2 Aluminiowej poprzeczki do skoku wzwyż o długości 4m.  - 1 szt 

10.3.3 Materaca gimnastycznego zeskokowy o wymiarach 300 x 200 x 50 cm, o podwyższonej 

odporności na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie. 

10.3.4 Kołderki do materaca zeskokowego z pianki poliuretanowej o wymiarach 400x300x5 

10.4 Skocznia do skoku o tyczce – ze skrzynką i z zeskokiem na końcu rozbiegu - 1 szt z dostawą: 

10.4.1 Zeskoku do skoku o tyczce o wymiarach 500x450x70 - 1 szt 

10.4.2 Wkład do skrzyni - 1 szt 

10.4.3 Stojak do skoku o tyczce  - 2 szt  z wysokością regulowaną za pomocą mechanizmu korbowego 

do wysokości 450 cm 

10.4.4 Poprzeczka o długości 450 cm z włókna szklanego z końcówkami gumowymi 

10.5 Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem ( z koncentrycznym kołem) - 1 szt z dostawą z dostawą koła i 

progu do rzutu dyskiem. Wewnętrzna średnica koła: Ø 2500mm i z zestawem 4 wkładek 

redukcyjnych wykonanych z włókna szklanego służących do zredukowania średnicy koła do rzutu 

dyskiem do przepisowych wymiarów koła do rzutu młotem. Średnica zewnętrzna: Ø 2500 mm, 

średnica wewnętrzna: Ø 2135 mm. 

10.6 Rzutnia do rzutu oszczepem - 1 szt 

10.7 Rzutnia do pchnięcia kulą - 1 szt z dostawą koła i progu do pchnięcia kulą. Wewnętrzna średnica 

koła: Ø 2135mm. 

10.8 Zaplecze z szatniami, łazienkami, toaletami, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla 

sędziów i gabinetem lekarskim. 

11. Odwodnienie stadionu 

11.1. Wstęp 

Przy budowie obiektów sportowych niezbędne jest stosowanie specjalistycznych materiałów 

budowlanych i odmiennych, niż w powszechnie realizowanych inwestycjach, rozwiązań. Jednym z 

wymagań stawianych przed nowobudowanymi stadionami lekkoatletycznymi jest zastosowanie 



 

 

odpowiedniego odwodnienia zapewniającego szybkie odprowadzenie wody deszczowej z bieżni i 

boiska, dzięki czemu zawody sportowe mogą odbywać się także przy niesprzyjającej pogodzie. 

Stosowane na boiskach i innych obiektach sportowych korytka odwadniające do szybkiego i 

skutecznego odprowadzania wody powierzchniowej muszą odpowiadać aktualnym normom, a także 

spełniać odpowiednie wymagania IAAF. 

11.2. Odwodnienie stadionu 

Odwodnienie stadionu powinno się składać z następujących elementów: 

- drenowanie płyty głównej boiska oraz boisk (rzutni) bocznych; 

- odwodnienie nawierzchni pokrytych materiałem syntetycznym (bieżnia oraz rozbiegi do skoków i 

rzutu 

oszczepem); 

- odwodnienia i drenaże obiektów przyległych (odwodnienia pomieszczeń pomocniczych - szatnie, 

łazienki, toalety,gabinety lekarskie itp.). 

11.3. Najczęściej stosowane rozwiązania: 

Odwodnienie bieżni: 

- korytka odwodnienia liniowego z przykryciem z tworzywa sztucznego, korytka szczelinowe, 

nakładane profile elastyczne: 

Do odwodnienia bieżni lekkoatletycznej najczęściej stosuje się: 

- korytka otwarte wraz z przykryciami z tworzywa sztucznego, 

- korytka szczelinowe. 

Oprócz funkcji odwodnienia system powinien spełniać rolę linii ograniczającej bieżnię od strony 

wewnętrznej – zgodnie z przepisami IAAF. 

Korytka i przykrycia występują jako odcinki proste oraz łukowe o promieniu 36,5 m (lub inny 

promień). Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odpływowych podłączonych do kanalizacji 

deszczowej. Elementy powinny umożliwiać optymalną zabudowę kanału z uwzględnieniem rodzaju 

nawierzchni bieżni i ewentualnej różnicy wysokości między bieżnią a przyległym obszarem. 

Korytka szczelinowe przeznaczone są do wbudowania w bieżni położonej na tej samej 

wysokości co przyległy segment. W zależności od potrzeby mogą zostać pokryte 13 mm warstwą 

sztucznej nawierzchni lub zostać wyposażone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w nakładany 

profil elastyczny (strefy przejściowe). 

Korytka otwarte w odróżnieniu od korytek szczelinowych zawsze muszą posiadać przykrycie z 

tworzywa sztucznego. Mogą być wbudowane na całym obwodzie bieżni z wyjątkiem stref 

przejściowych dla sprzętu (maszyny do pielęgnacji) i ludzi. 



 

 

W przypadkach gdy poziom bieżni znajduje się 5 cm poniżej poziomu boiska względnie innego 

przylegającego segmentu płyty stadionu należy stosować korytka otwarte z jednostronnie 

podwyższoną krawędzią boczną stanowiącą oparcie dla murawy. Oprócz funkcji odwodnienia system 

ten spełnia rolę linii ograniczającej bieżnię od strony wewnętrznej zgodnie z przepisami IAAF. 

11.4 Łapacze piasku przy zeskoczni do skoku w dal i trójskoku: 

Na nowoczesnych obiektach lekkoatletycznych w rejonie zeskoczni do skoku w dal i trójskoku często 

występuje konieczność zapewnienia skutecznej ochrony kosztownych wykładzin z tworzyw 

sztucznych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez ziarna piasku. Problem ten rozwiązuje się 

poprzez wbudowanie tzw. łapaczy piasku wokół zeskoczni, z wyłączeniem odcinka od strony 

rozbiegu. 

Łapacze piasku powinny się składać z: 

 - korytek wykonanych z polimerobetonu lub materiału równoważnego, 

 - przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej. 

 - maty gumowej koloru czarnego. 

Dodatkowe elementy to: 

 - obrzeża elastyczne, 

 - obrzeża elastyczne – narożniki, 

- elastyczny łapacz piasku z rusztem i matą gumową. 

 - belki do odbicia, skrzynka do skoku o tyczce, studzienki rozdzielcze; 

- elastyczne rowy z wodą, 

- obudowy do belek do skoku w dal i trójskoku, 

- belki do odbicia w skoku w dal i w trójskoku, 

- łapacz do tyczki, 

- studzienka rozdzielcza dla instalacji elektrycznej - Studzienki rozdzielcze 
W płycie boiska należy zamontować studzienki 
rozdzielcze przeznaczonych do przewodów elektrycznych oraz komunikacyjnych. Studzienki 
są wykonane z betonu wzmocnionego włóknem szklanym. Górne krawędzie są chronione 
zamontowaną dookoła metalową ramą. Pokrywa wykonana jest z ocynkowanej blachy 
ryflowanej i jest przystosowana pod ruch kołowy. Na budowie należy ją wypełnić 
odpowiednim materiałem tj. trawą sztuczną. Pokrywa wyposażona jest w rączkę, uchwyty do 
montowania wyposażenia oraz zabezpieczenie przed wyszarpnięciem przewodów 
elektrycznych. Należy zastosować studzienki rozdzielcze typowe dla obiektów sportowych 

 

 



 

 

V SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

4.1 OPIS WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYCH 

 

1. Stadion piłkarski 

1.1 Płyta główna stadionu do modernizacji uwzględniając aktualne wymagania klubów piłki 
nożnej z polskiej 4 ligi w tym: 

1.1.1 Wymiana bramek na aluminiowe 2 szt. 

 

- bramki aluminiowe  mocowane w tulejach – 2 sztuki ( wym. 5,00 x 2,00, montowana w 

tulejach  osadzonych w betonowych fundamentach) 

1.1.2 Zamontowanie siatki (piłkochwyty 2 szt. Z plecionki- zdejmowane) 2 szt. 

 

- piłkochwyty - 2 sztuki, wysokość 6,0 m i szerokości 30,0 m( z siatki  polipropylenowej gr. 3,5 

mm o oczkach 10 x 10 cm zawieszonej na słupkach stalowych) z możliwością mocowania 

siatki  

1.1.3 Wstawienie nowych 2 ławek rezerwowych w budkach 2 kpl. 

 Wymiary wiaty: 

 -wysokość: 2,08m 

 - głębokość: 0,75m 

 - długość: - dla 13 osób 

Zastosowane materiały 

• Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych 

• Pokrycie z płyt z poliwęglanu bezbarwnego.  

• Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych. 

 

1.1.4 Budowa ogrodzenia wokół głównej płyty o wysokości: 220cm 

Główna płyta otoczona będzie  ogrodzeniem o wysokości 220 cm z siatki ocynkowanej 
powlekanej 50 x 50 x 3mm na słupkach stalowych o średnicy 60 mm 

1.1.5 Wstawienie klatki dla gości (odgrodzona od kibiców gospodarzy tzw. 
płotek lub inne ogrodzenie) 

1 kpl. 

 

 Wydzielenie na trybunach miejsca na wstawienie ogrodzenia o wysokości 200 cm z  siatki 

ocynkowanej powlekanej 50 x 50 x 3mm na słupkach stalowych o średnicy  60mm, tak aby 

obejmowało min 5% wszystkich siedzisk na trybunach.  

2. Stadion lekkoatletyczny 

2.1 Płyta główna stadionu do modernizacji uwzględniająca wymagania dla lekkoatletyki 

2.1.1 Budowa bieżni okrężnej poliuretanowej odpowiadającej VB klasie 
PZLA 

dł. 400m x 4 
tory x 122cm 



 

 

 

Bieżnia czterotorowa o długości 400m z nawierzchnią poliuretanową. Nawierzchnia 

poliuretanowa typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnię sportową warstwowa np. grunt 

rodzimy, warstwa odsączająca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. Poszczególne 

parametry podbudowy określi projektant w porozumieniu z Zamawiającym.  

Szerokość toru 122cm, szerokość linii rozdzielającej 5cm. Wszystkie tory o tej samej 

szerokości. Należy za pomocą linii oznaczyć start oraz metę dla biegu, a także inne oznaczenia 

zgodne z wytycznymi PZLA.  

Poprzeczne pochylenie bieżni 1%. Przy projektowaniu bieżni należy uwzględnić 1-metrową 

strefę bezpieczeństwa w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe.  

Dla nawierzchni poliuretanowej należy przedstawić komplet dokumentów: certyfikat lub 

deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB, lub wyniki 

badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni; 

kartę techniczną, atest PZH lub równoważny, autoryzację producenta nawierzchni 

poliuretanowej wystawionej dla Oferenta na realizowaną inwestycję wraz potwierdzeniem 

gwarancji udzielonej na tę nawierzchnię. Powierzchnie poliuretanowe zostaną ograniczone 

obrzeżem betonowym.    

2.1.2 Budowa bieżni prostej poliuretanowej odpowiadającej VB klasie PZLA dł. 100m i 
110m x 6 
torów x 122cm 

 
 Bieżnia sześciotorowa o długości 100 i 110m z nawierzchnią poliuretanową. Nawierzchnia 
poliuretanowa typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnię sportową warstwowa np. grunt 
rodzimy, warstwa  odsączająca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. Poszczególne parametry 
podbudowy określi projektant w porozumieniu z Zamawiającym.  Szerokość toru  122cm, 
szerokość linii rozdzielającej 5cm. Wszystkie tory o tej samej szerokości.  Należy za pomocą linii 
oznaczyć start oraz metę dla biegu na 100 i na 110m, a także  inne oznaczenia zgodne z wytycznymi 
PZLA.  Poprzeczne pochylenie bieżni 1%. Przy projektowaniu bieżni należy uwzględnić 1-metrową 
strefę bezpieczeństwa, w której  nie mogą znajdować się żadne elementy stałe. Bieżnia 
powinna posiadać co najmniej 5- cio metrowe wybiegi z dwóch stron dla rozbiegu i wyhamowania 
zawodnika. 
  

 Dla nawierzchni poliuretanowej należy przedstawić komplet dokumentów: certyfikat  lub 

deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB,  lub wyniki badań 

specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry  oferowanej nawierzchni; kartę 

techniczną, atest PZH lub równoważny, autoryzację  producenta nawierzchni poliuretanowej 

wystawionej dla Oferenta na realizowaną  inwestycję wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej 

na tę nawierzchnię.  Powierzchnie poliuretanowe zostaną ograniczone obrzeżem betonowym.    
 



 

 

2.1.4 Przygotowanie miejsca do rzutu kulą Wg opisu 

 

Przy projektowaniu rzutni do pchnięcia kulą oprócz koła o średnicy 2,135 m z zamontowanym 

progiem (mającym kształt łuku, którego krawędź wewnętrzna powinna pokrywać się z 

wewnętrzną krawędzią obręczy) należy zapewnić sektor rzutów o minimalnej długości ok. 20 

m. Powierzchnia wewnątrz koła powinna być pozioma, równa i znajdować się 1,4 cm – 2,6 cm 

poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy. Górna krawędź obręczy koła rzutów powinna 

znajdować się na poziomie nawierzchni i nie może być nią pokryta. Sektor rzutów w 

pchnięciu kulą jest ograniczony liniami szerokości 5 cm, tworzącymi kąt 34,92°, 

wyprowadzonymi ze środka koła symetrycznie do osi progu (w odległości 10 m od środka 

koła odległość między wewnętrznymi krawędziami linii sektora rzutów powinna wynosić 6,00 

m, a w odległości 20 m od środka koła odległość ta powinna wynosić 12,00 m). Przy 

projektowaniu sektora rzutów w zakolu z nawierzchni mineralnej można wzdłuż linii sektora 

rzutów zaplanować pas około 1-2 m szerokości z każdej strony, w którym ustawia się tablice 

oznaczające orientacyjną odległość rzutów.  Powierzchnie poliuretanowe zostaną 

ograniczone obrzeżem betonowym.    

 

Okrąg z progiem do pchnięcia kulą: 

- okrąg dwuczęściowy z teownika 60x60x6 mm ze stopu aluminium, zgodny z przepisami i 

wytycznymi, średnica 2135 mm 

- próg z żywicy epoksydowej, wymiary zgodne z przepisami lekkoatletycznymi 1220x300x100 

mm z wycięciem na obręcz 6x20 mm oraz wpust z trzech stron o szer. 30 mm z pięcioma 

otworami do zamocowania progu w podłożu 

 

Nawierzchnia z mączki ceglanej:  

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr 5 cm 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63 mm o grub. 20 cm 

- podbudowa z tłucznia ceglanego gr 10 cm 

- mieszanka z mączki ceglanej 80% i gliny mielonej 20% gr 3 cm 

- mączka ceglana gr 1 cm 

2.1.5 Przygotowanie skoczni do skoku w dal i do trójskoku Wg opisu 

 

 Skocznia w dal i trójskoku z zeskocznią po obu stronach bieżni – piaskownicą oraz 

belką odbiciową- -belka laminowana, wykonana z żywicy epoksydowej z nakładką do 

odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewnianą z obustronnym rowkiem na 

plastelinę, pokrywa skrzynki z blachy ocynkowanej, zamykająca skrzynkę po wyjęciu 



 

 

belki, góra pokrywy pozwalająca wykleić nawierzchnią sztuczną, z której wykonywany 

jest rozbieg skoczni, skrzynka z blachy aluminiowej, fundamentowana na stałe na 

rozbiegu.  Skocznie projektowane na zewnątrz bieżni- dwukierunkowe. Szerokość 

zeskoczni min. 2.75m max. 3.0m. Linia odbicia powinna znajdować się w odległości 2m 

od zeskoczni. Długość od belki odbiciowej do końca zeskoczni 10m. Zeskocznia powinna 

być wypełniona miękkim piaskiem gr min. 30cm, pod warstwą piasku 20cm drobnego 

żwiru lub grubego piasku. Przy projektowaniu skoczni należy przewidzieć co najmniej 5- 

cio metrowy wybieg za skocznią dla wyhamowania zawodnika. Zeskocznia powinna być 

zaopatrzona w łapacze piasku w postaci np. obrzeża EPDM o wym. 5x25cm wraz ze 

wzmocnioną wycieraczką gumową. Rozbieżnia powinna być równa, nieśliska, 

oczyszczona z drobin piasku lub innych zanieczyszczeń. Belka lub strefa muszą być 

szczególnie oczyszczone dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie odbicia. W czasie 

zawodów po obu stronach belki lub strefy (przy krawędzi bliższej zeskoczni) ustawia się 

znaczniki lub pachołki, które wskazują zawodnikom miejsce odbicia.  Nawierzchnia 

poliuretanowa typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnię sportową warstwowa np. 

grunt rodzimy, warstwa odsączająca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. 

Dla nawierzchni poliuretanowej należy przedstawić komplet dokumentów: certyfikat lub 

deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB, lub wyniki 

badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej 

nawierzchni; kartę techniczną, atest PZH lub równoważny, autoryzację producenta 

nawierzchni poliuretanowej wystawionej dla Oferenta na realizowaną inwestycję wraz 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej na tę nawierzchnię. Powierzchnie poliuretanowe 

zostaną ograniczone obrzeżem betonowym 

2.1.6 Przygotowanie miejsca do rzutu oszczepem Wg opisu 

  
 Rzutnia do rzutu oszczepem składa się z rozbiegu o szerokości 4 m i długości od 30 m  do 
33,5 m oraz z sektora rzutów o kącie ok. 29°. Sektor rzutów wyznacza się liniami  szerokości 5 
cm (wewnętrzne krawędzie linii sektora rzutów tworzą kąt około 29º -  sektor ten wyznaczamy 
poprzez poprowadzenie białych linii, których wewnętrzne  krawędzie przechodzą przez 2 punkty 
przecięcia wewnętrznych krawędzi łuku  wychodzących ze środka koła, którego łuk  jest 
częścią (o promieniu 8 m) z liniami  równoległymi wyznaczającymi rozbieg. Przy odmierzeniu od 
środka łuku  odcinków o długości 20 m, punkty będące końcami tych odcinków powinny być 
 odległe od siebie o 10 m, przy odmierzeniu od środka łuku odcinków 40 m punkty  te 
powinny być odległe o 20 m i dalej odpowiednio: 60 m – 30 m, 80 m – 40 m i  100 m – 50 m).  
 Mając na uwadze, że środek z którego wyprowadza się linie przy wyznaczaniu sektora 
 rzutów, jest odległy o 8,00 m od linii łuku, spoza którego zawodnik wyrzuca oszczep, 
 zawodnik rzucając w linię jaką wyznaczamy sektor na 100 m uzyskuje wynik około  92,00 
m. Mając na uwadze odległości jakie uzyskują zawodnicy, sektor rzutów dla  rzutu oszczepem dla 
 stadionów I – III kategorii powinien mieć długość 100 m (dla  pozostałych kategorii 
stadionów 90 m), w związku z czym rozbieg zaczyna się na  zewnątrz bieżni i kończy się 10 – 15 m 
przed linią prostokątnego boiska. Koniec  rozbiegu stanowi linia łuku o szerokości 7 cm 
(malowana  na nawierzchni  syntetycznej albo wykonana z drewna lub metalu), zatoczonego 
promieniem 8  m ze  środka rozbiegu, a ograniczonego jego szerokością. Linia powinna być koloru 
białego  i znajdować się na równi z podłożem. Na ostatnich 8m nawierzchnia rozbiegu  powinna być 
 pogrubiona do 20 mm. Projektując umieszczenie rzutni do rzutu  oszczepem trzeba 
mieć na uwadze fakt, że ograniczone są możliwości dowolnej  lokalizacji rzutni do rzutu oszczepem. 
Całe boisko wraz z bieżnią ma w  zależności  od zaprojektowanego promienia i liczby 



 

 

torów na okrężnej od ok. 170 m do ok. 180 m  długości /przy standardowym promieniu ok. 85 m 
prosta,  po ok. 37 m dwa półkola,  dwa wiraże po ok. 5 m – ok. 10 m/, a więc w sumie tyle ile 
powinna mieć rzutnia do  oszczepu z dwoma rozbiegami /2 x ok. 35 m + 100 m/. Rozbieg jest 
ulokowany na  podłużnej osi boiska.  
 

2.1.7 Przygotowanie miejsca na skocznię do skoku wzwyż Wg opisu 

 
 Skocznia do skoku wzwyż jest ulokowana w zakolu stadionu położonym obok linii 
mety. Długość rozbiegu powinna wynosić co najmniej 15 m. Rozbieg  nie obejmuje bieżni. Na 
ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, włącznie z miejscem odbicia, powinna być 
pogrubiona co najmniej do 20 mm.  
 
Maksymalne nachylenie rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku środka poprzeczki nie 
może przekraczać 1:250 wzdłuż jakiegokolwiek promienia powierzchni półokrągłej, 
centrowanej pośrodku pomiędzy stojakami. Miejsce odbicia powinno być poziome, a 
ewentualne odchylenie od poziomu musi być w zgodzie z wymaganiami przedstawionymi 
powyżej.  
 
Miejsce lądowania (zeskok) jest tak usytuowane aby, zbliżający się zawodnik nie korzystał z 
pochylenia terenu. Zeskok do skoku wzwyż (miejsce lądowania) musi mieć wymiary co 
najmniej 5 m (długość) x 3 m (szerokość). Zaleca się aby zeskok miał wymiary nie mniejsze niż 
6 m (długość) x 4 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość).  
Nawierzchnia poliuretanowa typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnię sportową 
warstwowa np. grunt rodzimy, warstwa odsączająca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. 
 

Dla nawierzchni poliuretanowej należy przedstawić komplet dokumentów: certyfikat lub 

deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB, lub wyniki 

badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni; 

kartę techniczną, atest PZH lub równoważny, autoryzację producenta nawierzchni 

poliuretanowej wystawionej dla Oferenta na realizowaną inwestycję wraz potwierdzeniem 

gwarancji udzielonej na tę nawierzchnię. Powierzchnie poliuretanowe zostaną ograniczone 

obrzeżem betonowym 
 
 
 
 

2.1.8 Boisko z nawierzchnią naturalną 105,0x67,0m 

 

 Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, linie segregacyjne z wapna 

szer. 8,0 cm. Boisko wyposażone będzie  w dwie bramki aluminiowe  (wym. 5.00 x 2,00 

montowane w tulejach  osadzonych w betonowych fundamentach). Za bramkami boiska 

należy zaprojektować piłkochwyty długości 30,0 m , wysokości 6,00 m z siatki 

polipropylenowej gr.  3,5 mm o oczkach 10 x 10 cm, zawieszonej na słupkach  stalowych  w 

rozstawie  co 3,00 m, usytuowanych w odległości 70 cm od ogrodzenia. 

Parametry boiska: 

Wym. 105,0 m x 67,0 m  

Podbudowa: 



 

 

-przepuszczalna z drenażem odprowadzającym wodę  

Nawierzchnia boiska : 

Nawierzchnie trawiaste. Warstwa uprawowa grubości 10cm z dodatkiem ziemi ogrodowej 

20-30% i torfu 20 % oraz 10% żwirku o granulacji do 20 mm. 

Materiał siewny – mieszanki traw o składzie: 

- Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 25% 

- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 20% 

- Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla) 25% 

- Mietlica pospolita (Agrostis tenusis) 30% 

Zamiennie można wykonać siew mieszanką traw o składzie: 

- Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 15% 

- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 15% 

- Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) 25% 

- Życica trwała (Lolium perenne) 30% 

Dopuszcza się zasiew mieszankami traw o innym składzie niż podane wyżej za zgodą 

inspektora nadzoru.  

Obrzeża: 

- betonowe szer. 8 cm na ławie betonowej  na podsypce; oddzielające sąsiednie elementy 

terenu od płyty boiska. 

automatyczne nawadnianie boiska: 

-zraszacze wynurzane – 2 sztuki o kołowym obszarze zraszania zamontowane w centralnej 

części płyty boiska przykryte gumową donicą o głębokości min. 12cm wypełnioną naturalną 

darniną, promień zraszania min.27m 

-zraszacze wynurzane – 10 sztuk o regulowanym obszarze zraszania zamontowane na 

obrzeżu płyty boiska przykryte sztuczną trawą, promień zraszania min. 25m 

- wszystkie zraszacze z elektrozaworami – należy doprowadzić przewód sterujący, odporne na 

mechaniczne uszkodzenia, z konstrukcją umożliwiającą naprawę lub wymianę uszkodzonego 

elementu bez konieczności uszkodzenia murawy, posiadające wieloletnią gwarancję 

bezawaryjnej pracy itp. 



 

 

- podziemna sieć zasilająca zraszacze powinna składać się z pierścienia okalającego płytę 

boiska oraz dwóch wcinek do połowy boiska, 

- system sterujący zraszaczami – przewody sterujące układać w wykopach łącznie z siecią 

zasilającą zraszacze, - przy projektowaniu należy przewidzieć możliwość zasilania sterownika 

oraz określić w uzgodnieniu z Zamawiającym lokalizację sterownika, 

- należy przewidzieć przedmuchiwanie systemu z wody przed okresem zimowym lub inny 

równoważny system gwarantujący długotrwałe użytkowanie nawadniania między okresami 

zimowymi, 

2.2 Budowa trybun na 150 miejsc 150 m-c 

  

 Trybuna w konstrukcji stalowej, mocowana do podłoża w sposób trwały, niezadaszony. 

Konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Siedziska przytwierdzone w sposób trwały 

do konstrukcji, rzędy oraz  miejsca siedzące muszą posiadać numerację. 

 - ilość miejsc - 150 

 - krzesło o stalowej konstrukcji 

 - siedzisko i oparcie z polipropylenu, ponumerowane szer.47-52 cm, gł.39-41     cm,  wys. 

oparcia 30-45 cm  

  

2.3 Wydzielenie miejsca dla DJ’a 1 kpl. 

 Wydzielenie stanowiska DJ’a na trybunach. Uniwersalne stanowisko dla mobilnego DJ’a 
dodatkowo wyposażony w 2 trójramienne kratownice o całkowitej szerokości 300cm, co umożliwia 
umieszczenie całego sprzętu odtwarzającego oraz oświetlenia na jednym stanowisku. Dzięki prostej 
 konstrukcji jest łatwy do złożenia, prosty w transporcie. 

Dane techniczne: 

• waga – 23,20kg  

• wysokość stołu – 930mm  

• szerokość stołu – 1220mm  

• głębokość stołu – 320mm  

• wysokość kratownic – 2150 do 2460mm  

• szerokość kratownicy -3 m  

 

3. Amfiteatr 

3.1 Modernizacja amfiteatru zakłada wyburzenie obecnego amfiteatru i wybudowania 
nowego wg. poniższych parametrów 

3.1.1 Scena o wymiarach 10x12m 10,0x12,0m 

 



 

 

 Scena o wymiarach 10,0x12,0m. 

 Scena o wysokości 110cm, z jednej strony montaż schodów. 

3.1.2 Widownia na ok. 1500 osób 

 

 Widownia usytuowana jest przodem do sceny, ma kształt epileptycznych trybun, 

podzielonych na  sektory i posiada 1500 oznakowanych miejsc siedzących w tym 15 stanowisk dla 

osób niepełnosprawnych.  

3.1.3 Zadaszenie nad sceną 

 
 Zadaszenie nad sceną o pow. ok. 120m2  
 
 Konstrukcja dachu składa się z membranowego dachu stałego. Membrana zawieszona jest na 
linach nośnych, rozpiętych między słupami z odciągami. W środku liny mocowane są do przechyłowej 
ramy, której położenie zależy od sił w linach. Dopuszczalna jest również konstrukcja żelbetowa lub 
drewniana.  
 

3.1.4 Wydzielenie miejsca dla DJ’a 

 

 Na scenie należy wydzielić miejsce dla DJ’a. Uniwersalne stanowisko dla mobilnego DJ’a 

dodatkowo wyposażony w 2 trójramienne kratownice o całkowitej szerokości 300cm, co umożliwia 

umieszczenie całego sprzętu odtwarzającego oraz oświetlenia na jednym stanowisku. Dzięki prostej 

konstrukcji jest łatwy do złożenia, prosty w transporcie. 

Dane techniczne: 

• waga – 23,20kg  

• wysokość stołu – 930mm  

• szerokość stołu – 1220mm  

• głębokość stołu – 320mm  

• wysokość kratownic – 2150 do 2460mm  

• szerokość kratownicy -3 m    

Infrastruktura 

Stanowisko realizatora (realizacja dźwięku i oświetlenia) zlokalizowane na środku widowni – 

odległość od sceny zgodna ze standardami realizacji, zadaszone, o wymiarach około 3,5x2,5 metra, . 

Kanał na przewody – Od stanowiska realizatora do sceny (łatwo dostępny, zabezpieczony).  

Nagłośnienie 

Kolumny głośnikowe – Moc adekwatna do wielkości obiektu (impreza plenerowa 1500 – 2000 osób). 

Kolumny dwudrożne pełnozakresowe + kolumny basowe. Dodatkowo kolumny dwudrożne 



 

 

pełnozakresowe podłogowe (służące jako monitory sceniczne - odsłuchowe w ilości co najmniej 8 

sztuk).  

Końcówki mocy (wzmacniacze) – odpowiednie do mocy kolumn. 

Urządzenia Peryferyjne – (Procesor Dźwięku –  procesor sterujący systemem nagłośnienia, Di-Boxy, 

Napędy CD, Laptop. 

System odsłuchowy bezprzewodowy douszny. 

Mikser dźwięku – konsoleta cyfrowa obsługująca 48 kanałów (co najmniej  

24 kanały na jednej warstwie), dodatkowo cyfrowe StageBox’y 3 sztuki po  

16 kanałów. Możliwość regulacji ustawień poprzez ipad’a + ipad  

z oprogramowaniem oraz z możliwością przeniesienia ustawień poprzez port USB - PenDrive). 

Mikrofony – Pełne omikrofonowanie potrzebne do nagłośnienia zespołów muzycznych (rockowe, 

folklorystyczne, orkiestry symfoniczne), mikrofony wokalne (zespoły wokalne, operetki), mikrofony 

bezprzewodowe nagłowne oraz „do ręki”. ILOŚĆ - 3szt 

Przewody – przewody mikrofonowe XLR-XLR, przewody wieloparowe XLR-XLR, przewody 

instrumentalne Jack-Jack (długości od 3 do 10 metrów), przewody kolumnowe, okablowanie 

podzespołów peryferyjnych. ILOŚĆ - 50m 

Statywy mikrofonowe – wysokie i niskie. ILOŚĆ -5 szt 

Case’y do zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi, na kółkach. 

SPRZĘT MUSI SPEŁNIAĆ RIDER’OWE STANDARDY JAKOŚCI  

Oświetlenie  

2x statywy z rampą (6m) do mocowania reflektorów głowic oraz belek ruchomych 

4x statyw z ramionami do montowania reflektorów 

2x statyw do reflektora prowadzącego  

10x głowica ruchoma 

12x reflektor LED 

2x reflektor prowadzący/spot 

2x reflektor UV 

6x belka LED – ruchoma 



 

 

10x belka LED min. 1 m 

2x wytwornica dymu DMX + wiatrak 

Konsola cyfrowa + laptop 

Case’y na sprzęt 

Podświetlacie 

Przewody XLR (Ilość odpowiednia do swobodnej realizacji imprezy) 

SPRZĘT MUSI SPEŁNIAĆ RIDER’OWE STANDARDY JAKOŚCI 

  
Instalacja elektryczna 

Dwa gniazda 63A (zabezpieczenie 3x63A) podzielone na 4 gniazda 32A (zabezpieczenie 

3x32A)  zlokalizowane z tyłu sceny, zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. 

Rozdzielnie 380V w Case’ach 32A z bezpiecznikami i miernikami poboru oraz rozdzielonymi na 3 fazy 

gniazdami 16A-230V 

Przewody 380V gumowane wtyki 32A, przewody 230V gumowane z wtykami wodoodpornymi, listwy 

zasilające z przewodami gumowanymi i wtykami wodoodpornymi 230V (ILOŚĆ I PRZEKRÓJ 

PRZEWODÓW ODPOWIEDNIA DO SWOBODNEJ REALIZACJI IMPREZY -         NAGŁOŚNIENIE ORAZ 

OŚWIETLENIE) 

SPRZĘT MUSI SPEŁNIAĆ RIDER’OWE STANDARDY JAKOŚCI 

Parametry techniczne sceny należy traktować jako przykładowe.  

 

3.2 Budowa pomieszczeń za amfiteatrem: 

 

 Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, budowany metodą tradycyjną z pustaków o gr. 25cm, 

ścianki działowe o gr. 10cm z cegły kratówki lub pustaków. Stropodachem wentylowanym z izolacją 

termiczną i pokryciu z papy. Wejście do budynku należy projektować w poziomie terenu z 

 wyprofilowanym podestem z polbruku zapewniającym dostęp do obiektu osobom 

niepełnosprawnym- montaż barierek. Ławy fundamentowe żelbetowe. Sufit projektuje się jako 

podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. Wykończenie ścian w pomieszczeniach 

sanitarnych okładzina z glazur do wysokości 2,0m w reszcie pomieszczeń tynki. Izolacje 

przeciwwilgociowe. 

Izolacja pozioma: Pod ławą fundamentową żelbetową na warstwie betonu B25  – 2 warstwy papy 
termozgrzewalnej. 



 

 

Izolacja pionowa: Ściany fundamentowe malowane emulsją anionową osłonięte płytami z hydrostyru 
grubości 7 cm. 
 
Izolacja termiczna: 
Ściany fundamentowe hydrostyr gr.7 cm 
Ścianki nadziemia - styropian elewacyjny EPS 70 gr.10 cm 
Podłoga na gruncie na płycie żelbetowej - styropian podłoga/dach EPS 200 gr. 7cm,  
Dach  płyty ze styropianu podłoga/dach 15cm. 
 
Drzwi wewnętrzne  drzwi płycinowe laminowane wg systemu BKT lub równoważne, ościeżnice  
regulowane, drzwi do sanitariatów wyposażyć w kratki nawiewne wyposażone  w otwory 
wentylacyjne o sumarycznym przekroju wynoszącym 0,022 m2. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo,  szklone wkładem 
dwuszybowym  o współczynniku przenikania min. K=1,1 W/(m2 K). Wszystkie drzwi wyposażone w 
zamek 
Drzwi w toaletach– lekkie ścianki systemowe z płyty wiurowej powlekanej okleiną wyposażone w 
zamek np. system BASIC firmy BKT. 
 
Stolarka okienna okna PVC w kolorze białym. Szklenie wkładami  dwuszybowymi o 
współczynniku przenikania min.K=1,1 W/(m2K) Okna wyposażyć  w urządzenia umożliwiające 
otwieranie z poziomu posadzki. Skrzydła okienne mają  zapewnić dopływ powietrza poprzez 
mikrouchył. 
 
Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo- cynkowej. 
 
Parapety wewnętrzne PVC. 
 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. Wentylację 
przewiduje się jako grawitacyjną – wywiewki dachowe, wspomaganą mechanicznie zintegrowaną z 
oświetleniem. Każde z pomieszczeń ma zapewnione oświetlenie naturalne i tym samym możliwość 
przewietrzania pomieszczenia.  
Tynki zewnętrzne silikonowe, tynki wewnętrzne- gipsowe. 
Posadzki- wszędzie planowane są płytki  antypoślizgowe. 

 Wymiary obiektu: 15,0 x 10,0 m 

 Powierzchnia zabudowy: 150m2 

 Wysokość obiektu: 3,20m 

 Część ogólnodostępna ma być oddzielona osobnym wejściem od części dla artystów. 

LP NAZWA POWIERZCHNIA (M2) 

1. Węzeł sanitarny ogólnodostępny dla mężczyzn 22,0 

2. Węzeł sanitarny ogólnodostępny dla kobiet 22,0 

3. Węzeł sanitarny ogólnodostępny dla osób 
niepełnosprawnych 

6,5 

4. Pomieszczenia dla artystów- 3 pom. 75,0 

5. Sanitariat dla mężczyzn 6,0 

6. Sanitariat dla kobiet 6,0 

7. komunikacja 9,0 



 

 

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 146,50 

 

3.2.1 Sanitariaty ogólnodostępne: 
 

 
Wyposażenie sanitarne należy stosować typu antywandal, z podwieszonymi miskami 
ustępowymi, z zastosowaniem nad umywalkami baterii. 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. 

Sanitariaty ogólnodostępne: 

1) sanitariat dla kobiet: 

- 6 szt. Toalet 

- 4 szt. Umywalek 

2) sanitariat dla mężczyzn: 

- 3 szt. Toalet 

- 4 szt. Pisuarów 

- 4 szt. Umywalek 

3) osobno wydzielony sanitariat dla osób niepełnosprawnych: 

-1 szt. Toaleta 

-1szt. Umywalka 

W toalecie dla osób niepełnosprawnych przewiduje się miskę ustępową i umywalkę z zastosowaniem 
pochwytów oraz przewijak dla niemowląt, odkładany i mocowany do ściany. 
 

3.2.2 Budowa trzech pomieszczeń dla artystów każde po ok. 25m2 Ok. 75 m2 

 Każde pomieszczenie ma posiadać szafki ubraniowe, posadzki z płytek antypoślizgowych, na 

ścianach tynki gipsowe malowane farbami łatwo zmywalnymi. Każde pomieszczenie ma być 

doświetlone światłem naturalnym, posiadać ogrzewanie  

3.2.2.1 Budowa sanitariatów dla artystów: 

 
Wyposażenie sanitarne należy stosować typu antywandal, z podwieszonymi miskami 
ustępowymi, z zastosowaniem nad umywalkami baterii. 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. 

1) sanitariat dla kobiet: 

- 1 szt. Toaleta 

- 1 szt. Umywalka 



 

 

2) sanitariat dla mężczyzn: 

- 1 szt. Toaleta 

- 1 szt. Umywalka 

 

4. Boisko treningowe: 

4.1 Boisko 60,0x40,0m 

 

 Boisko treningowej o nawierzchni z trawy naturalnej, linie segregacyjne w  kolorze 

białym szer. 8,0 cm. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, linie 

segregacyjne z wapna szer. 8,0 cm. Boisko wyposażone będzie  w dwie bramki aluminiowe  

(wym. 5.00 x 2,00 montowane w tulejach  osadzonych w betonowych fundamentach). Za 

bramkami boiska należy zaprojektować piłkochwyty długości 30,0 m , wysokości 6,00 m z 

siatki polipropylenowej gr.  3,5 mm o oczkach 10 x 10 cm, zawieszonej na słupkach  

stalowych  w rozstawie  co 3,00 m, usytuowanych w odległości 70 cm od ogrodzenia. 

Parametry boiska: Wym. 60,0 m x 40,0 m  

Nawierzchnia boiska : 

Nawierzchnie trawiaste. Warstwa uprawowa grubości 10cm z dodatkiem ziemi ogrodowej 

20-30% i torfu 20 % oraz 10% żwirku o granulacji do 20 mm. 

Materiał siewny – mieszanki traw o składzie: 

- Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 25% 

- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 20% 

- Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla) 25% 

- Mietlica pospolita (Agrostis tenusis) 30% 

Zamiennie można wykonać siew mieszanką traw o składzie: 

- Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 15% 

- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 15% 

- Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) 25% 

- Życica trwała (Lolium perenne) 30% 

Dopuszcza się zasiew mieszankami traw o innym składzie niż podane wyżej za zgodą 

inspektora nadzoru. 

 



 

 

4.2 Bramki aluminiowe 2 kpl 

 

Bramki aluminiowe  mocowane w tulejach – 2 sztuki ( wym. 5,00 x 2,00, montowana w 

tulejach  osadzonych w betonowych fundamentach) 

4.3 Zamontowanie siatki (piłkochwyty 2 szt. Z plecionki- zdejmowane) 2 kpl 

 

Piłkochwyty - 2 sztuki, wysokość 6,0 m i szerokości 30,0 m z siatki  polipropylenowej gr. 3,5 

mm o oczkach 10 x 10 cm zawieszonej na słupkach stalowych z możliwością mocowania 

siatki; mocowana na lince mocującej 

5. Pozostałe budynki 

5.1 W miejsce obecnej szatni ma powstać budynek parterowy 

 

 Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, budowany metodą tradycyjną z pustaków o gr. 25cm, 

ścianki działowe o gr. 10cm z cegły kratówki lub pustaków. 

Stropodachem wentylowanym z izolacją termiczną i pokryciu z papy. Wejście do budynku należy 
projektować w poziomie terenu z wyprofilowanym podestem z polbruku zapewniającym dostęp do 
obiektu osobom niepełnosprawnym- montaż barierek. Ławy fundamentowe żelbetowe. Sufit 
projektuje się jako podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. Wykończenie ścian w 
pomieszczeniach sanitarnych okładzina z glazur do wysokości 2,0m w reszcie pomieszczeń tynki.  
Izolacja pozioma: Pod ławą fundamentową żelbetową na warstwie betonu B25  – 2 warstwy papy 
termozgrzewalnej. 
Izolacja pionowa: Ściany fundamentowe malowane emulsją anionową osłonięte płytami z hydrostyru 
grubości 7 cm. 
Izolacja termiczna: 
Ściany fundamentowe hydrostyr gr.7 cm 
Ścianki nadziemia - styropian elewacyjny EPS 70 gr.10 cm 
Podłoga na gruncie na płycie żelbetowej - styropian podłoga/dach EPS 200 gr. 7cm,  
Dach  płyty ze styropianu podłoga/dach 15cm. 
 
Drzwi wewnętrzne  drzwi płycinowe laminowane wg systemu BKT lub równoważne, ościeżnice  
regulowane, drzwi do sanitariatów wyposażyć w kratki nawiewne wyposażone  w otwory 
wentylacyjne o sumarycznym przekroju wynoszącym 0,022 m2. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo,  szklone wkładem 
dwuszybowym  o współczynniku przenikania min. K=1,1 W/(m2 K). Wszystkie drzwi wyposażone w 
zamek. 
Drzwi w toaletach– lekkie ścianki systemowe z płyty wiurowej powlekanej okleiną wyposażone w 
zamek np. system BASIC firmy BKT. 
 
Stolarka okienna okna PVC w kolorze białym. Szklenie wkładami dwuszybowymi o współczynniku 
przenikania min.K=1,1 W/(m2K) Okna wyposażyć w urządzenia umożliwiające otwieranie z poziomu 
posadzki. Skrzydła okienne mają zapewnić dopływ powietrza poprzez nawiewniki 
 
Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo- cynkowej. 
 



 

 

Parapety wewnętrzne PVC. 
 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. Wentylację 
przewiduje się jako grawitacyjną – wywiewki dachowe, wspomaganą mechanicznie zintegrowaną z 
oświetleniem. Każde z pomieszczeń ma zapewnione oświetlenie naturalne i tym samym możliwość 
przewietrzania pomieszczenia.  
Tynki zewnętrzne silikonowe, tynki wewnętrzne- gipsowe. 
Posadzki- wszędzie planowane są płytki  antypoślizgowe. 

Wymiary obiektu: 20,0 x 14,5m 

Powierzchnia zabudowy: 290,0m2 

Wysokość obiektu: 3,20m 

Kasa biletowa, oraz ogólnodostępny sanitariat mają być oddzielone od reszty pomieszczeń. 

LP NAZWA POWIERZCHNIA (M2) 

1. 2 szatnie dla piłkarzy 70,0 

2. 2 sanitariaty dla piłkarzy 30,0 

3. Biuro Hetman 25,0 

4. Biuro sędziego 10,0 

5. Węzeł sanitarny dla obu biur 6,0 

6. Pomieszczenie gospodarcze 30,0 

7. Garaż 30,0 

8. Kasa biletowa 12,0 

9. Ogólnodostępny sanitariat  45,0 

10. Komunikacja 10,0 

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 268,00 

 

5.1.1 2 szatnie dla piłkarzy 70,0m2 

 

Szatnie dla piłkarzy muszą być doświetlone światłem dziennym, muszą być odpowiednio 

wentylowane. Posadzki- płytki antypoślizgowe. Ściany- kafelki. Z szatni będzie bezpośredni dostęp do 

sanitariatów. 

5.1.1.1 2 sanitariaty 30,0m2 

 
Wyposażenie sanitarne należy stosować typu antywandal, z podwieszonymi miskami 
ustępowymi, z zastosowaniem nad umywalkami baterii. 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. 

2 sanitariaty, w każdym będzie się znajdować: 

- prysznic x 4szt 

- wc x 2szt 

- pisuar x 3szt 



 

 

- umywalka x 3szt 

5.1.2 Biuro Hetman 25,0m2 

5.1.3 Biuro sędziego 10,0m2 

 

Biura muszą być doświetlone światłem dziennym, muszą być odpowiednio wentylowane. Posadzki- 

płytki antypoślizgowe. Ściany- łatwo zmywalne. 

5.1.4 Węzeł sanitarny dla obu biur 6,0m2 

 
Wyposażenie sanitarne należy stosować typu antywandal, z podwieszonymi miskami 
ustępowymi, z zastosowaniem nad umywalkami baterii. 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. 

- wc x1szt 

- umywalka x 1szt 

5.2 Pomieszczenie gospodarcze 30,0m2 

 

Pomieszczenie gospodarcze musi być wentylowane. Ściany muszą być malowane farbami łatwo 

zmywalnymi, na posadzkach przewiduje się antypoślizgowe kafle.  

5.3 Garaż 30,0m2 

 

W garażu przewiduje się montaż bramy segmentowej: 

• skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką 
poliuretanową 

• konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych 

• skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych 

• brama uszczelniona na całym obwodzie 

• w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża 

• uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do 
górnego panelu lub mocowana do nadproża 

• panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz 
uszczelki w miejscu styku dwóch paneli 

Garaż musi być odpowiednio wentylowany. Posadzka w garażu- wylewka cementowa. Ściany garażu- 
tynk cementowy. 

 

5.4 Kasa biletowa 12,00m2 

 

Przewiduje się montaż drzwi otwieranych bezpośrednio na zewnątrz. Planuje się montaż okna 

kasowego 150x250cm- dostosowanego dla osób niepełnosprawnych: 



 

 

- RAMA OKNA - profil aluminiowy 
- SZYBA -,antywłamaniowa klasy P4,  
- BLAT - wykonany z postformingu lub kamienia grubości ok. 38mm 
- PODAJNIK KASOWY -umiejscowienie w blacie,  
 
 

5.5 Ogólnodostępny sanitariat 45,00m2 

 
Wyposażenie sanitarne należy stosować typu antywandal, z podwieszonymi miskami 
ustępowymi, z zastosowaniem nad umywalkami baterii. 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być włączane automatycznie na czujnik ruchu. 

Sanitariaty ogólnodostępne: 

1) sanitariat dla kobiet: 

- 4 szt. Toalet 

- 4 szt. Umywalek 

2) sanitariat dla mężczyzn: 

- 2 szt. Toalet 

- 4 szt. Pisuarów 

- 4 szt. Umywalek 

3) wydzielony sanitariat  w toalecie dla kobiet dla osób niepełnosprawnych: 

-1 szt. Toaleta 

-1szt. Umywalka 

W toalecie dla osób niepełnosprawnych przewiduje się miskę ustępową i umywalkę z zastosowaniem 
pochwytów oraz przewijak dla niemowląt, odkładany i mocowany do ściany. 
 

5.6 Komunikacja 10,00m2 

 

Ściany muszą być malowane farbami łatwo zmywalnymi, na posadzkach przewiduje się 

antypoślizgowe kafle.  

6. Pozostała infrastruktura 

6.1 Ogrodzenie zewnętrzne do wymiany na nowe: 

 

- ogrodzenie 

- mur oporowy, gdy zajdzie taka potrzeba 

- 3 bramy wjazdowe 



 

 

- 3 furtki 

Przedmiotowa inwestycja otoczona będzie  ogrodzeniem o wysokości 180 cm z siatki ocynkowanej 

powlekanej 50 x 50 x 3mm na słupkach stalowych o średnicy 60 mm. Mur oporowy należy wykonać z 

żelbetowych elementów prefabrykowanych spełniających wymagania ujęte w Rozporządzeniu 

MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.). Orientacyjna wysokość 

żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” jest następująca: 1,5 i 1,8 m. (dokładną 

wysokość elementów prefabrykowanych należy dobrać w oparciu o dostępne wymiary elementów w 

ofercie ich producenta). Klasa betonu w elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie 

elementów – stal zgodnie z obliczeniami statycznymi i wymogami producenta elementów. Kształt i 

wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [4] według 7 

klasy:  

 

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm 

Od 300 do 900 10 

Od 900 do 3000 12 

Od 3000 do 9000 16 

 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory o 
głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie. Elementy należy 
składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje 
elementów powinny być składowane oddzielnie. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
żelbetowych elementów prefabrykowanych w budownictwie drogowym jest spełnienie wymogów 
ustawy o wyrobach budowlanych. Dopuszcza się wykonanie muru oporowego jako ściany żelbetowej. 

 

Dla muru oporowego należy przedstawić komplet dokumentów: certyfikat lub deklarację 

zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 

Furtki szt. 3 

 - szerokość furtki 1,0m 

 - wysokość furtki 1,8m 

 - panel zgrzewany 200x50x5mm   

Bramy wjazdowe szt. 3 

 Brama  1800 x 6000 mm 

 - Wysokość 1800 mm 

 - Szerokość 6000 mm 

 - panel zgrzewany 200x50x5mm  

 



 

 

6.2 Nowe chodniki  

 

 Chodniki o nawierzchni z kostki wibroprasowanej gr. 6cm wraz z krawężnikami betonowymi 

(obrzeże trawnikowe 30 x 100 ) równymi z powierzchnią chodnika. Rozwiązania wysokościowe - 

rzędne wysokościowe poziomu chodników należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. 

Należy przewidzieć zastosowanie spadków poprzecznych od 1,0% do 3% oraz spadków podłużnych 

od 0,5% do 2%. 

Konstrukcja nawierzchni – dla chodnika: 

- Kostka betonowa wibroprasowana – np.: grubości 6cm, 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości np.: 4cm, 

- Podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm 1,5Mpa, o grubości np.: 15cm, 

Chodniki obramowane będą obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6 cm. Ze względu na 

usytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdniach należy wykonać wzmocnienie ich konstrukcji 

poprzez dodanie podbudowy np.: gr. 15 cm z kruszywa naturalnego (pospółka) w celu uniknięcia 

koleinowania. 

Do podsypek należy stosować piasek kopalniany. 

6.3 Parkingi na ok 20 miejsc Ok. 20 
stanowisk 

 
 Droga o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm, odwodnienie 
włączone do sieci deszczowej, wyposażona w krawężniki betonowe.  
Rozwiązania wysokościowe - rzędne wysokościowe poziomu parkingów należy dostosować do 
rzędnych istniejącego terenu. Należy przewidzieć zastosowanie spadków poprzecznych od 1,0% do 
3% oraz spadków podłużnych od 0,5% do 2%.  
Konstrukcja nawierzchni – dla miejsc postojowych:  
- Kostka betonowa wibroprasowana – warstwa grubości np.: 8cm,  
- Podsypka cementowo-piaskowa – warstwa grubości np.: 3cm o wskaźniku zagęszczenia  
Is=1,03,  
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – warstwa np.: grubości  
15cm,  
- Podsypka piaskowa warstwa grubości np.: 30 cm o wskaźniku zagęszczenia Is=1,03,  
Parkingi obramowane będą krawężnikami, o wymiarach 30x15 cm ustawionym na ławie z betonu B-
15 na podsypce cementowo-piaskowej np.: gr. 3 cm.  
Do podsypek należy stosować piasek kopalniany.  
Odwodnienie - w projekcie przewidzieć odprowadzenie wód opadowych do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych i ewentualnie odwodnień liniowych. 

7. Oświetlenie 

 

 Oświetlenie na obiekcie dla rozegrania meczy piłkarskich do IV ligi i zgodne z wytycznymi 
PZLA w sprawie obiektów VB klasy dla zawodów lekkoatletycznych. 
 



 

 

Sprawy oświetlenia w sporcie, w tym na stadionach lekkoatletycznych, reguluje norma europejska, 
mająca status Polskiej Normy PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie”. Podane w 
tej normie wymagania dotyczące dyscyplin sportowych często uprawianych w Europie. W odniesieniu 
do lekkoatletyki przewidują następujące normy dla zawodów rozgrywanych na stadionach. 
 

 Powierzchnia odniesienia Liczba punktów siatki 

Dł. [m] Szer.[m]  Dł. [m] Szer.[m] 

Lekkoatletyka- bieżnia 400m – wszystkie 
konkurencje 

100 Od 4,8 do 
9,8 

21 3 

Boisko 150 80 23 13 

klasa Poziom natężenia 
oświetlenia 

  GR Wskaźnik 
oddawania 
barw Eavlx Emin/Eav   

I 500 0,7   50 60 

II 200 0,5 55 60 

III 100 (patrz 
uwaga 3) 

0,5 55 20 

 
Uwaga 1:  

Przy konkurencjach rzutu oszczepem i młotem zaleca się rozważenie zastosowania specjalnych 

środków ostrożności w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie, 

ponieważ rzucane przedmioty mogą lecieć ponad linią światła i wskutek tego być niewidoczne w 

części ich toru lotu 

 

Uwaga 2:  

Poziome natężenie oświetlenia dla dyscyplin biegowych może być obniżone do 50 lx  

 

Uwaga 3:  

Ze względu na warunki pracy sędziów i urządzeń fotokomórki, zaleca się, aby pionowe natężenie 

oświetlenia na finiszu wynosiło 1 000 lx. 

 

1.  Wymiary powierzchni odniesienia i otoczenia podane są jedynie jako wskazówka przy określaniu 
liczby punktów siatki. Dokładne wymiary zaleca się ustalać w kontaktach z odpowiednim związkiem 
sportowym. Dla niektórych dyscyplin sportu istnieją wahania wymiarów powierzchni  
przeznaczonej do przeprowadzenia zawodów, co wpływa na ilość 
punktów siatki. Typowe wymiary minimalne i maksymalne podano w tablicach, łącznie z 
odpowiednią liczbą punktów sieci.  
 
2.  Tablice wymagań opracowano z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb uczestników imprez. 
Niezbędne jest zapewnienie minimalnej składowej pionowej. Powinna ona wynosić nie mniej niż 30 
% składowej poziomej.  
 
3. Ważne jest, aby przy wyborze klasy zastosowanego oświetlenia wziąć pod uwagę standard 
zawodów i odległość, z jakiej widz patrzy na przebieg imprezy. Im wyższy standard zawodów i 
większa odległość, tym wyższa powinna być wybrana klasa oświetlenia.  
 

KLASY OŚWIETLENIA 

Poziom zawodów Klasa oświetlenia 



 

 

II III 

Regionalne + - 

Lokalne + + 

Treningi + + 

Rekreacja/ sporty szkolne 
(wychowanie fizyczne) 

- + 

 

Oświetlenie klasy II: 
Zawody średniego poziomu, takie jak zawody regionalne lub lokalne zawody klubowe, oglądane ze 
średnich odległości przez średnie ilości widzów. Do tej klasy mogą być włączone również treningi 
wysokiej klasy.  
 
Oświetlenie klasy III:  
Zawody o niskim poziomie, takie jak zawody lokalne, w których zwykle nie uczestniczą widzowie. 
Generalnie zalicza się do tej kategorii imprez treningi, zajęcia wychowania fizycznego (sporty szkolne) 
i zajęcia rekreacyjne.  
 

Przy projektowaniu oświetlenia należy przewidzieć regulację natężenia oświetlenia w zależności od 

potrzeb, zgodnie z wyżej przytoczonymi wymaganiami, to znaczy powinna zostać przewidziana 

możliwość uzyskania oświetlenia klasy I w przypadku organizacji zawodów międzynarodowych i III 

klasy w czasie treningów i zawodów o charakterze lokalnym.  

 

7.1 Reflektory 

DANE TECHNICZNE: 

ŚWIETLNE: 

Skuteczność światła [lm/w] 100 - 130 

Kąt świecenia 25°, 40°, 60°, 90° 

Dystrybucja światła Symatryczna 

Wskaźnik oddania barw CRI: Ra>80 

Diody LED CREE / Bridgelux 

ELEKTRYCZNE 

Zysk energetyczny > 85% 

Współczynnik mocy > 0.98 

Wydajność energetyczna > 85% 

Napięcie zasilania 100~277 V AC / 50~60 Hz 

KONSTRUKCYJNE 

Wykonanie Stop aluminium 

EKSPLOATACYJNE 

Temperatura środowiska pracy - 40°C do 80°C 

Stopień ochrony IP67 

Czas pracy 80 000 godzin 

Gwarancja 5 lat 

Certyfikaty CE, RoHS 

 

 

7.2 Naświetlacze 

DANE TECHNICZNE: 

ŚWIETLNE: 

Skuteczność światła [lm/w] 90 - 100 



 

 

Kąt świecenia 30°, 50°, 60x135°, 85x135° 

Wskaźnik oddania barw CRI: Ra>75 

Diody LED Philips Rabel ES 

ELEKTRYCZNE 

Wydajność energetyczna > 85% 

Napięcie zasilania 85~265 V AC / 47~63 Hz 

KONSTRUKCYJNE 

Wykonanie Stop aluminium 

EKSPLOATACYJNE 

Stopień ochrony IP65 

Czas pracy >50 000 godzin 

Gwarancja 5 lat 

Certyfikaty CE, RoHS 

 

7.3 Lampy 

DANE TECHNICZNE: 

ŚWIETLNE: 

Skuteczność światła [lm/w] 100 - 130 

Kąt świecenia 15°, 30°, 40°, 60°, 60x135°, 85x135° 

Wskaźnik oddania barw CRI: Ra>70 

Diody LED Philips Lumileds 

ELEKTRYCZNE 

Wydajność energetyczna > 85% 

Napięcie zasilania 90~305 V AC / 50~60 Hz 

KONSTRUKCYJNE 

Wykonanie Stop aluminium 

EKSPLOATACYJNE 

Temperatura środowiska pracy - 40°C do 45°C 

Stopień ochrony IP65 

Czas pracy >50 000 godzin 

Gwarancja 5 lat 

Certyfikaty CE, RoHS 

 

8. Instalacje sanitarne 

8.1 Kanalizacja deszczowa 

 

Na terenie inwestycji istnieje sieć kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu boiska 

lekkoatletycznego odprowadzone zostaną do istniejącego przyłącza Ø200. 

Wykonanie sieci – materiał 

Do montażu kanałów biegnących w gruncie należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PVC klasy 

"SN8" o jednolitej strukturze ścianki, koloru pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów 

zewnętrznych.  

 

 



 

 

Studnie 

Projektuje się studzienki przepływowe z rur karbowanych  315 mm na kinecie z PP o tej samej 

średnicy. Kinetę lokalizować na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm. Właz 

żeliwny A15 do rury karbowanej 315 mm. Studnię graniczną projektuje się z prefabrykatów 

kanalizacyjnych typu BS zwieńczone kręgiem zwężkowym Ø 1,00/0,60 m oraz włazem żeliwnym typu 

B125. Projektowaną studnię Ø 1000 należy wykonać z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie 

niższej niż C35/45, wodoszczelnych W10 połączonych na uszczelki gumowe. Studnie należy 

wyposażyć w stopnie złazowe wg PN-EN 13101:2004. 

Roboty ziemne 

Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm ponad 

górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem 

rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych 

nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać 

piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. 

W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy ręczne. 

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy 

oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, ziemią 

itp. 

8.2 Odwodnienie terenu 

 

Płyta boiska 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych powierzchni boiska za pomocą drenażu wykonanego z 

rury drenarskiej PVC o średnicy Ø65mm z otworami 2,5x5,0 ułożonej ze spadkiem 0,3% i minimalnym 

przekryciem 60cm w rozstawie co 5,0m z filtrem z tkaniny syntetycznej włączonych do 

projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej. Projektuje się włączenie drenów do kanału 

zbiorczego za pomocą systemowych trójników siodłowych. Sączki drenowe należy układać na 

wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych elementów mogących uszkodzić 

przewody. Dreny układać na w obsypce ze żwiru płukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i 

konstrukcyjnymi projektu płyty boiska.  

 

8.3 Odwodnienie bieżni 

 

Projektuje się odwodnienie bieżni tartanowej systemem odwodnień liniowych. Składa się on z 

korytek systemowych z betonu włóknistego lub tworzywa sztucznego. Pokrywy korytek zastosować z 

białego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Pokrywy samoczynnie zatrzaskują 

się i blokują na krawędziach korytek. Odwodnienie jest także wyznacznikiem pierwszego toru na 



 

 

bieżni. W celu zebrania wód opadowych z korytek i skierowania jej do kanalizacji deszczowej 

zastosowano studzienki odpływowe wyposażone w osadnik błota.  

8.4 Uwagi końcowe 

 

Realizację robót prowadzić: 

• zgodnie z niniejszym projektem 
• w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
• z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
• zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń 
• zgodnie z “Rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z późniejszymi zmianami. 
 

9. Instalacje c.o. i c.w.u. 

  

 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować typowe grzejniki elektryczne akumulacyjne w 

wybranych pomieszczeniach. 

Źródłem ciepłaj wody użytkowej będą elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. 

10 Remont Ośrodka Kultury 

 

10.1 Dobudowa pomieszczenia magazynowego o powierzchni ok. 40 m2 w technologi tradycyjnej z 

instalacjami powiązanymi z budynkiem głównym Ośrodka Kultury 

10.2 Remont kotłowni ze zmianą pieca na gazowy o mocy ok 80kW i wykonanie przyłącza. 

10.3 Ocieplenie ścian o pow. 600 m2 metodą lekką styropianem elewacyjnym o gr. 12 cm oraz 

docieplenie dachu o pow. 670m2 styropapą gr 10 cm. 

10.4 Wykonanie wentylacji mechanicznej sali widowiskowej o kub. 200 m3 zapewniającej wymianę 

powietrza zgodną z aktualnymi normami. 

OKREŚLENIE MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZEŃ PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 

POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW  

a) Wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki podane jako „min.”, „max.” lub „do” muszą być 

dotrzymane z tolerancją do 10%. 

b) Dokładne powierzchnie użytkowe, całkowite, kubatury poszczególnych obiektów zostaną ustalone 

po opracowaniu dokumentacji technicznej. Możliwe przekroczenia tych wartości mogą wynieść 

plus/minus 10%.  

c) Dokładne powierzchnie dróg utwardzonych, chodników utwardzonych oraz parkingów 

utwardzonych zostaną ustalone po opracowaniu dokumentacji technicznej. 



 

 

d) Możliwe przekroczenia mogą wynieść plus/minus 10%. 

e) Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub 

funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni pomocniczych i komunikacji, określonych przez 

Zamawiającego, jednak w porozumieniu z Zamawiającym. 

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o wymaganą dokumentacje projektową. 

 

  Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych  

 Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie prac projektowych, a później  robót budowlanych  przez 

Wykonawcę odbyło się niezwłocznie po zawarciu umowy będącej wynikiem zakończenia 

postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów 

pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia otrzyma w terminie 

zgodnym z harmonogramem załączonym do umowy. Zamawiający będzie odbierał roboty 

zanikające i podlegające zakryciu, będzie dokonywał odbiorów częściowych i dokona odbioru 

końcowego. Po odbiorze końcowym Wykonawca, działając na rzecz i w imieniu Zamawiającego, 

uzyska pozwolenie na użytkowanie spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca    

przekaże    również    Zamawiającemu    dokumentację    budowy    oraz    dokumentację 

powykonawczą, instrukcje obsługi DTR oraz dokumenty formalno - prawne dotyczące 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający wymaga aby roboty budowlane były 

wykonane na wysokim poziomie jakości. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 

powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 50 lat, a osprzęt i przybory 

instalacyjne zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 20 lat. Wykonawca 

zapewni  zawarcie  umów ubezpieczeniowych i przyjmie  ryzyko związane z działaniem w 

zakresie: 

• organizacji robót budowlanych 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 • ochrony środowiska • warunków bezpieczeństwa pracy 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy  

• warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na placu budowy i na włączeniu ruchu 

związanego z budową w drogę publiczną 

• ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy w trakcie wykonywania robót  

budowlanych Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać 

obciążenia 10 ton/oś. Wymagane jest również bieżące usuwanie z jezdni wszelkich 

zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu  



 

 

zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienia 

robocze itp. Koszty związane z placem budowy również należą w całości do Wykonawcy. Wyroby 

budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wg 

zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty 

przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę a potrzeba tych badań i ich częstotliwość 

określa specyfikacja techniczna. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze 

strony Zamawiającego   do zarządzania realizacją umowy lub jego pełnomocników - inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie rękojmi 

• odbiór ostateczny - po okresie gwarancji Szczegóły określa rozdział IV niniejszego opracowania 

oraz opracowane na etapie   

projektowania szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych robót .   

 

 Przygotowanie terenu budowy.  

 

1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy, jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniającą wymogi sanitarne. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom 

odpowiednich i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań 

lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości i w wykopach 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

– dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń: 

o zabezpieczających,  

o socjalnych,  

o sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia.  

osób zatrudnionych przy realizacji budowy, 

– zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania 

budowy, przez: 



 

 

o trwałe wygrodzenie placu budowy, 

o wykonanie zabezpieczeń w pobliżu robot wykonywanych na wysokości i w pobliżu 

wykopów. 

– zapewnienie: 

o środków pierwszej pomocy medycznej, 

o sprzęt ppoz., 

o oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy, 

o środki i sposoby powiadamiania straży pożarnej, pogotowia rat. i policji, 

o środki i sposoby powiadamiania pogotowia: gazowego, energetycznego, wod.-kan. 

2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy wykonawca będzie utrzymywał w 

odpowiedniej ilości. 

Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robot lub personel 

wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

3. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności utylizacji gruzu rozbiórki, 

przeznaczając go do ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego 

przetworzenia dotyczy szczególnie: 

– gruzu ceglanego, kamiennego i betonowego, 

– asfaltu, 

– stali 

4. Ochrona własności Publicznej i prywatnej 

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada 

Wykonawca. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował i dostarczał wszelkiej 

pomocy przy dokonywaniu napraw. 

W ramach przygotowania terenu budowy należy w szczególności wykonać niżej wymienione 

prace:  

• należy przewidzieć ogrodzenie terenu budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Bramy wjazdowe na 

teren budowy mają być zamykane  

• wykonać drogi tymczasowe na terenie budowy  

• przygotować zaplecze budowy  

• wykonać roboty z zakresu kształtowania terenu  

• wykonać wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbędne w celu prawidłowego  



 

 

wykonania robót budowlanych  

• należy doprowadzić do projektowanych obiektów instalacje podziemne i naziemne 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia projektu 
organizacji placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem etapowego realizowania 
przedsięwzięcia wraz z harmonogramem robót. 

Wykonawca obowiązany jest należycie zabezpieczyć istniejącą zieleń znajdującą się na terenie 

budowy oraz w pobliżu dróg dojazdowych. 

Nadmiar ziemi i gruzu odwieziony powinien zostać przez Wykonawcę na wysypisko lub inne 

miejsce uzgodnione z Inwestorem 

1. Zaplecze Budowy. 

          Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
          - tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale 
            oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 
         -  tymczasowe drogi manewrowe i montażowe  
         - tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek,  gruntu z wykopu 
         - tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe  

2. Zapewnienie mediów na czas budowy. 

Inwestor zapewni i wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do miejsc 

koniecznych dla realizacji budowy. 

3. Ogrodzenie budowy.  

 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie ogrodzenia placu budowy i ochrony przed 
dostępem osób niepowołanych. Wymagane jest wykonanie ogrodzenia z elementów stalowych 
prefabrykowanych systemowych, o wysokości 2,00m. 

4. Transport materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 

środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. Korzystając z dróg publicznych 

wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdu i 

innych parametrów technicznych. 

          Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia    

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 

5. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 

– Oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z norma zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską 

za zgodną w wymaganiami podstawowymi, lub 



 

 

– umieszczony w określonym prze Komisję europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał albo deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub 

– oznakowany znakiem budowlanym „B”. 

– W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak również przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

 

Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w 
dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych 
z dnia 16.04.2004r. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie 
dokumentowana przez Wykonawcę – właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia 
oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna), 
wydaną przez producenta. 
-kruszywa budowlane: (piasek, żwir, grys): ziarniste materiały budowlane (naturalne lub 
sztuczne) wchodzące w skład zapraw i betonów, wg PN-87/B-01100, PN-79/B-06711 
(piaski), PN-B-06712/A1:1997 (kruszywa do betonów), PN-B-06710:1996 (kruszywo 
łamane), 
-cementy portlandzkie powszechnego użytku: spoiwo hydrauliczne otrzymywane przez 
zmielenie klinkieru cementowego z gipsem wg PN-EN 197-1:2002, o właściwościach 
określonych w PN-EN 196-1:1996, 
-cement powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 lub nowszej 
Do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszych WZ, należy stosować przede 
wszystkim nw. wyroby budowlane: 
-beton cementowy: mieszanka wg PN-88/B-6250 lub nowszej, 
-pręty stalowe do zbrojenia betonów: stal przeznaczona do zbrojenia elementów 
-woda zarobowa: składnik zaczynów, zapraw i betonów, który umożliwia wiązanie spoiwa i pozwala 
uzyskać odpowiednią konsystencję mieszanki, wg PN-88/B-32250, 
-dodatki do betonów: domieszki do poprawiania właściwości mieszanek betonowych (poprawiające 
urabialność, regulujące warunki wiązania, uszczelniające, uodparniające beton związany na działanie 
niskich temperatur itp.) wg PN-EN 934-2:2002 i nowszej, 
-elementy metalowe: elementy prefabrykowane systemowe stalowe ze stali: okucia, drabiny, 
balustrady, elementy kotwiące) wg dokumentów odniesienia, rynny, rury spustowe stalowe 
ocynkowane powlekane systemowe, obróbki blacharskie 
dachu, 
-bramy systemowe z profili stalowo-aluminiowych izolowane, rolowane i rozwieralne 
z mechanizmami, 
-drabiny, balustrady, poręcze, wycieraczki stalowe ocynkowane, 



 

 

-wywietrzaki dachowe stalowe ocynkowane, 
-drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe systemowe, 
-drobnowymiarowe elementy konstrukcji wsporczych, 
-elementy wyposażenia budynku: okna PCV, drzwi drewniane, PCV, stalowe lub 
aluminiowe wewnętrzne, drzwi stalowe, aluminiowe zewnętrzne – wszystkie wyroby systemowe, 
-elementy prefabrykowane obiektu, konstrukcja stalowa, obudowa warstwowa ścian i dachu (płyty 
warstwowe z wełny mineralnej i/lub styropianu lub składak z blachy fałdowej dwustronnej 
wypełniony wełną mineralną lub PUR, zamocowany do rygli stalowych zimnogiętych), 
-systemowe izolacje powłokowe przeciwwodne: bitumiczne płynne wyroby w zakresie emulsji, 
roztworów, lepików, kitów asfaltowych wg PN-B-24002:97, PN-B-24003:1997,PN-B-24620:1996, PN-
B-24620:1998, PN-B-24006:1997, PN-B-24000:1997 , 
- zaprawy klejowe elastyczne i zaprawy spoinowe systemowe do układania płytek typu„gress”, 
-zaprawa podposadzkowa samopoziomująca systemowa o właściwościach elastycznych 
-elementy okuć krawędziowych i towarzyszących ze stali OH18N9, 
-kratki ściekowe stalowe typowe (stal OH18N9), 

 

Wymagania dotyczące instalacji 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i odbioru robót 
polegających na przebudowie lub przyłączeniu, w odniesieniu do: 
-sieci wodociągowej, 
-sieci kanalizacji deszczowej, 
-sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci gazowej 
-sieci telekomunikacyjnej, 
-sieci elektrycznej, w tym: 
-budowy urządzeń stacyjnych i rozdzielczych, 
-linii napowietrznych i/lub kablowych ŚN i NN, 
-linii kablowych sterowniczych i sygnałowych, 
-oświetlenia zewnętrznego terenu na budynku z energooszczędnym źródłem światła z czujnikiem 

zmierzchowym. 
oraz dotyczą wykonania i odbioru: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji kanalizacji sanitarnej, 
-instalacji centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej, 
-instalacji elektrycznej, 
-instalacji telekomunikacyjnej, 
-instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
-instalacji niskoprądowych, 
-instalacji ppoż., 

- instalacji monitoringu ciągów komunikacji ( wewnątrz i na zewnątrz budynku)  

- instalacji alarmowej w poszczególnych lokalach i na ciągach komunikacji wewnętrznej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane przyłącza dla planowanej inwestycji, 
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawców mediów. W przypadku kolizji planowanej 
inwestycji, z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowując je 
do nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego uzbrojenia, należy wykonać, w oparciu o obowiązujące 
przepisy oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, 
pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace 
dot. sieci i przyłączy, nie będą podlegać dodatkowej wycenie. 
Teren wokół inwestycji uzbrojony jest w sieci: 



 

 

-wodociągową, 
-kanalizacji sanitarnej, 
-kanalizacji deszczowej, 
-elektryczną 

- gazową 

 

Na etapie opracowywania projektu budowlanego, Wykonawca wystąpi do właściwych jednostek o 

zapewnienie dostaw mediów i warunków przyłączenia 

 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
 
Obiekt będzie zasilany w wodę wodociągową z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w sposób 
bezpośredni. W budynku, w wydzielonym pomieszczeniu, przewiduje się montaż zestawu 
wodomierza głównego oraz zaworu antyskażeniowego. 
Przewiduje się wykonanie przyłącza z rur i kształtek PE. Na przyłączu zastosować armaturę 
odcinającą. Przewody układać na podsypce, zastosować obsypkę. Trasę prowadzenia przyłączy 
zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami. 
 
SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Woda deszczowa z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych wokół budynku, 
będzie odprowadzana do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje się 
odprowadzenie wody deszczowej, z dachu budynku - za pomocą rynien i rur spustowych ( 
wewnętrznych i zewnętrznych) z powierzchni terenu (dróg, chodników) - za pomocą wpustów 
ulicznych. 
Wody deszczowe odprowadzane będą z budynku poprzez rury spustowe. Rury spustowe do 
wysokości około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa lub zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Poniżej powierzchni gruntu zastosować rury i kształtki PCV. Na podejściach pod rury 
spustowe zastosować rewizje czyszczakowe. Przewody kanalizacji deszczowej prowadzić na 
podsypce. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe. Kinety studni powinny być 
szczelne, z betonu hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Zastosować wpusty 
drogowe betonowe z kratą żeliwną. Przyłącza wykonać zgodnie z warunkami odbioru w  
 
SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Ścieki odprowadzane będą z budynku, siecią przewodów z rur i kształtek PCV. 
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić na podsypce. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne 
betonowe lub z tworzyw sztucznych. Kinety studni powinny być szczelne, kręgi betonowe łączone na 
uszczelkę. Wpięcie do studni wykonać w sposób zapewniający odpowiednią szczelność. Przyłącza 
wykonać zgodnie z warunkami odbioru ścieków sanitarnych. 
 
PRZYŁĄCZA GAZOWE 
Przyłącze gazowe wykonać z rur PE lub stalowych. Na przyłączu zamontować armaturę odcinającą. 
Przejście przez ścianę budynku, należy zabezpieczyć 
 Przewody układać na podsypce. Należy zastosować materiały i technologię wymaganą przez 
dostawcę gazu 
 

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE i TELEKOMUNIKACYJNE 
Przewidywany bilans elektroenergetyczny dla inwestycji, Wykonawca wykona na 
etapie opracowywania koncepcji programowej. O warunki budowy linii kablowej oraz zapewnienia 
dostaw mocy, wystąpi Wykonawca. Zgodnie z otrzymanymi, w powyższym trybie, warunkami – 
Wykonawca - zaprojektuje i wykona budowę linii NN/ŚN, kablową linię zasilającą dla obiektu.  
 



 

 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I PPOŻ. 
Obiekt będzie zasilany w wodę, z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, w sposób bezpośredni. W 
budynku, w wydzielonym pomieszczeniu (kotłowni), przewiduje się montaż zestawu wodomierza 
głównego z zaworem antyskażeniowym. Instalacja wodociągowa wody zimnej bytowo-gospodarczej 
– z rur z tworzyw sztucznych do wody pitnej (przewody prowadzone w przestrzeni technicznej ponad 
sufitem podwieszonym – z rur PP, a przewody prowadzone pod posadzką budynku – z rur PEX). 
Poziomy oraz piony zaizolować otulinami z pianki polietylenowej.Obiekt będzie wyposażony w 
instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulację wykonane z rur PPR stabilizowanych wkładką 
aluminiową. Przewody ciepłej wody użytkowej prowadzone pod posadzką budynku wykonać z rur 
PEX. Poziomy oraz piony zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. W toaletach publicznych 
zastosować baterie czasowe. Przewiduje się wykonanie instalacji ppoż., z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych, łączonych na gwint z hydrantami HP52 lub HP25 wyposażonymi w węże półsztywne 
oraz prądownice. Należy również przewidzieć montaż gaśnic w miejscach ogólnodostępnych. 
 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Ścieki sanitarne z budynku, będą odprowadzane do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Poziome odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej, 
prowadzone pod posadzką budynku, należy wykonać z rur kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych do 
kanalizacji zewnętrznej, łączonych na kielich. Pozostałe odcinki przewodów instalacji kanalizacji 
sanitarnej, wewnątrz budynku, można wykonać z rur PPHT do kanalizacji. Przybory sanitarne, należy 
zaprojektować i wykonać jako stojące z nogą lub półnogą. Przewiduje się zastosowanie ceramiki 
produkcji polskiej, np. Koło. Kanalizację sanitarną w części północnej budynku należy zaprojektować i 
wykonać w sposób właściwy dla zakładów zbiorowego żywienia. Kanalizację sanitarną technologiczną 
wykonać z separatorem tłuszczu zlokalizowanym na zewnątrz budynku. 
 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WODY CIEPŁEJ 
Ogrzewanie pomieszczeń przewiduje się, za pomocą instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
niskotemperaturowego sytemu zamkniętego, o parametrach obliczeniowych 70/50°C, z regulacją 
pogodową. Przewiduje się instalację c.o, dostosowaną do podziału funkcjonalnego obiektu, przy 
uwzględnieniu możliwości normowania temperatury 
w różnych grupach pomieszczeń, zależnie od ich przeznaczenia i czasu pracy oraz od chwilowych 
zysków lub strat ciepła. 
Instalację grzewczą należy rozdzielić na obiegi grzewcze i zastosować niezależną 
regulację temperatury wody na zasilaniu. Instalację c.o. należy zaprojektować i wykonać ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i estetyki wnętrz. Przewody w obrębie 
kotłowni i przewody rozdzielcze c.o. należy wykonać z rur ze stali czarnej łączonych przez spawanie. 
Pozostałe odcinki przewodów instalacji c.o. wewnątrz budynku, wykonać z rur 
instalacyjnych, z tworzyw sztucznych, z wkładką aluminiową. Poziomy oraz piony zaizolować 
termicznie otulinami z pianki polietylenowej, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. Przewody 
prowadzone pod posadzką wykonać z rur PEX z warstwą antydyfuzyjną. Grzejniki należy wyposażyć w 
zawory termostatyczne, z nastawą wstępną oraz głowice termostatyczne. Źródłem ciepła dla 
instalacji c.o. będzie kocioł gazowy. 
 
 
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
Wentylację obiektu, przewiduje się za pomocą instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej lub 
mechanicznej – zależnie od charakteru pomieszczeń. Wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie 
do pomieszczeń powietrza zewnętrznego, z wydajnościami wynikającymi z potrzeb higieniczno-
sanitarnych. Strumienie powietrza wentylującego w pomieszczeniach, z wentylacją mechaniczną, z 
całorocznym normowaniem temperatury, należy wyznaczyć z uwzględnieniem konieczności 
odprowadzenia zysków ciepła. 



 

 

W pomieszczeniach, można stosować wentylacjęgrawitacyjną wywiewną, z dopływem powietrza 
przez nawiewniki w stolarce okiennej. 
Pomieszczenia toalet, należy wyposażyć, w instalację wywiewną, mechaniczną. 
Należy przewidzieć dopływ powietrza kompensującego do części 
komunikacyjnej. Wentylację pomieszczeń, związanych z przygotowaniem 
lub przechowywaniem tymczasowym żywności (np. kuchni i jadalni), należy zaprojektować, jako 
nawiewno-wywiewną, z całorocznym normowaniem temperatury, w sposób właściwy dla zakładów 
zbiorowego żywienia, uwzględniając konieczność zapobieżenia rozprzestrzeniania się zapachów do 
innych pomieszczeń budynku. 
Instalacje wentylacyjne, należy zaprojektować i wykonać, w sposób zapewniający 
bezwzględne dotrzymanie wymagań odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasu 
w pomieszczeniach. Przewiduje się, zastosowanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. 
Źródłem ciepła, dla instalacji wentylacyjnych, będzie kotłownia gazowa. Należy zastosować takie 
środki ochrony akustycznej, aby urządzenia montowane po zewnętrznej stronie budynku, nie były 
źródłem ponadnormatywnego poziomu hałasu emitowanego do otoczenia. W związku z lokalizacją 
central wentylacyjnych na dachu jako medium należy zastosować niezamarzający glikol. Należy 
przewidzieć wykonanie podkonstrukcji na dachu dla zabudowy central. Należy zaprojektować 
klimatyzatoryw każdym lokalu, typu Split lub Multisplit wraz z instalacją odprowadzenia skroplin. 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Zasilanie podstawowe obiektu 230/400V - Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego obiektu 
odbywać się będzie ze złącza kablowego zasilanego z elektroenergetycznej sieci NN. Sposób zasilania 
obiektu określi w warunkach przyłączenia dostawca energii elektrycznej. 
Pomiar energii elektrycznej - Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 230/400V, 
usytuowany miejscu wskazanym w warunkach przyłączenia: Szczegóły dotyczące pomiaru określi 
dostawca energii elektrycznej. 
Wewnętrzne linie zasilające 230/400V - Wewnętrzne linie zasilające od złącza kablowego do 
rozdzielni głównej należy wykonać przewodami YKY (o przekrojach stosownych do obciążeń) w 
rurach ochronnych PCV. 
Rozdzielnice odbiorcze - Do zasilania instalacji zastosowano rozdzielnice wnękowe. Przewidziano 
odrębne rozdzielnice dla: 
-instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, 
-odbiorników wyposażenia technologicznego, 
-instalacji i odbiorników specjalistycznych. 
Rozsył mocy - linie zasilające 230/400V - Rozsył mocy odbywać się będzie liniami 
zasilającymi na poszczególne rozdzielnice odbiorcze. 
Wyposażenie obiektu w instalacje - Obiekt należy wyposażyć w następujące 
instalacje: 
-instalacja oświetleniowa wnętrz, 
-oświetlenie ogólne pomieszczeń, 
-oświetlenie miejscowe (uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych niektórych 
pomieszczeń), 
-oświetlenie ewakuacyjne 2-godzinne umożliwiające łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku 
oświetlenia podstawowego, 
-oświetlenie zewnętrzne na budynku z energooszczędnym źródłem światła z czujnikiem 
zmierzchowym. 
-instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
-instalacja odbiorników wyposażenia technologicznego, 
-instalacja sieci komputerowej - zasilana napięciem gwarantowanym, 
-instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 
-instalacja odgromowa, 
-ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 



 

 

Instalacja oświetleniowa – Instalację oświetleniowa wykonać przewodem przekrojami wg obliczeń 
prowadzonymi w listwach. 
 
 Uziemienia i połączenia wyrównawcze - obiekt wyposażony będzie w główny przewód 
uziemiający, do którego należy podłączyć: 
-zaciski ochronne PE w rozdzielnicach, 
-przewody wyrównawcze główne, 
-metalowe instalacje w budynku, 
-metalowe wyposażenie konstrukcyjne i technologiczne budynku. 
Ochrona przeciwporażeniowa - obowiązujący system ochrony: 
-ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania uzupełnienie 
stanowić będą wyłączniki różnicowoprądowe, 
-ochrona przed dotykiem bezpośrednim (uzupełniająca) – wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe. 
Ochrona przeciwprzepięciowa - przyjęty system ochrony: 
-1 i 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach głównych oraz rozdzielniach odbiorczych 
zainstalowanych w dużej odległości od rozdzielni głównych >50m, 
-2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach odbiorczych. 
Instalacja odgromowa - Budynek podlega ochronie odgromowej. Elementy instalacji 
odgromowej: 
-zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk. 8mm (podłączyć wszystkie metalowe 
elementy), 
-przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynk. 8mm lub stali ze złączami 
uziom otokowy z taśmy stalowej ocynk. 30x4mm lub uziom fundamentowy. 

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 
Projektowany obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i systemy: 
Instalacja okablowania strukturalnego  
 W budynku zaprojektować i wykonać okablowanie strukturalne spełniające wymagania norm dla 
kategorii 6, z wprowadzeniem technologii UTP. 
Okablowanie winno objąć wszystkie pomieszczenia biurowe i inne za wyjątkiem pomieszczeń 
sanitarnych i magazynowych. Wykonać również instalację punktów elektrycznych. Przyjąć, że 
standardowe wyposażenie stanowiskowego przyłącza elektryczno -logicznego (PEL) składać się 
będzie z trzech gniazd kat.6 oraz z trzech gniazd elektrycznych z blokadą kluczem. W pomieszczeniu 
gdzie umiejscowiony będzie serwer przewiduje się lokalizację zakończeń kabli od operatorów, 
dostawców usług telekomunikacyjnych. Pomieszczenia z serwerem i UPS wymagają wentylacji, 
zainstalowania skutecznie działającej klimatyzacji i zamontowania czujki dymu. Zaprojektować 
wykonanie okablowania w ciągach koryt perforowanych ponad sufitem podwieszonym lub w 
korytach, rurkach PCV pod tynkiem. Dedykowana dla potrzeb systemu teleinformatycznego, sieć 
zasilająca – Punkty koncentracji wyposażone w urządzenia aktywne, oraz stanowiska pracy (PEL-e) 
zasilić 
z wydzielonej, dedykowanej dla potrzeb systemu teleinformatycznego sieci elektrycznej. 
Zaprojektować rozdzielnice zasilające dla instalacji komputerowej zlokalizowane w pobliżu rozdzielnic 
elektrycznych. Wszystkie obwody zabezpieczyć w samoczynne wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki 
różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. i charakterystyce A przystosowanych 
do sieci komputerowych. Okablowania zaprojektować w ciągach koryt perforowanych ponad sufitem 
podwieszonym i w listwach PCV. 
System telekomunikacyjny - Inwestor podpisze stosowne umowy z operatorami 
telekomunikacyjnym, którzy dostarczą niezbędną ilość łączy. Dla obsługi sieci telefonicznej w 
projektowanym budynku niezbędne jest zainstalowanie systemu telekomunikacyjnego. 
Zaprojektować montaż komputera i centrali telekomunikacyjnej z systemem zasilania awaryjnego, 
oprogramowaniem administracyjnym użytkownika i taryfikatorem połączeń. Przyłączenie do 



 

 

publicznej sieci telefonicznej naziemnej będzie możliwe przez łącza cyfrowe oraz łącze analogowe. 
Aparaty systemowe zapewnią wygodne i pełne korzystanie z usług systemu użytkownikom. 
Serwerownia powinna być wyposażona w UPS + zestaw baterii - 2 szt Switch 48-port - 1 szt, Streamer 
-1 szt, Drukarka sieciowa - 2 szt, Macierz -1 szt. 
 
 
Instalacja telewizji przemysłowej - System telewizji przemysłowej zaprojektować tak aby umożliwiał 
podgląd i rejestrację na twardych dyskach urządzeń rejestrujących obrazów z kamer zainstalowanych 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zakładany czas przechowywania rejestracji 10 dni. Projektuje się 
instalację kamer zewnętrznych skierowanych na drzwi wejściowe do budynku, wjazd - wyjazd na 
teren, rejestrację obrazów z parkingów, głównego holu wejściowego oraz innych wskazanych przez 
Inwestora pomieszczeń do przebywania ludzi. Zaprojektować zastosowanie kamer o rozdzielczości 
480 linii z obiektywami pracujących w systemie dzień/noc, umożliwiających obserwację obrazów 
kolorowych w dzień i czarno-białych w nocy. 
Projektuje się instalację urządzeń rejestrujących w krosownicy wizyjnej w szafie aparaturowej 
zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni. Okablowanie zewnętrzne wykonać w listwach pcv do 
kamer, które mogą być zainstalowane na elewacji budynków. Okablowanie do kamer wewnętrznych 
zaprojektować w ciągach koryt perforowanych ponad sufitem podwieszonym. System zasilić prądem 
przemiennym o napięciu 230V-50Hz z rozdzielni w serwerowni głównej z wydzielonego oznaczonego 
pola. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej. Obwód należy 
zabezpieczyć bezpiecznikiem 10 A oznaczonym na niebiesko i opisanym. Zasilanie awaryjne stanowi 
UPS o długim czasie podtrzymania pracy urządzeń i zasilacze buforowane akumulatorami. Przewiduje 
się podtrzymanie zasilania przez czas nie krótszy jak 120 minut. System TV przemysłowej winien 
zapewniać możliwość swobodnego montażu kamer w miejscach wskazanych przez Inwestora 
 
System wykrywania i sygnalizacji pożaru – wg ustaleń z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej (o ile zajdzie taka potrzeba) 
 
URZĄDZENIA 
 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, 
wszelkich zamontowanych urządzeń, które podlegają takiemu odbiorowi. 
 
Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 
SIECI I INSTALACJE SANITARNE 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z WZ; materiały muszą być nowe i 
nieużywane. Sieci i instalacje, Wykonawca powinien wykonać, z zachowaniem następujących 
wymagań: 
-zachować najwyższą szczelność i trwałość instalacji i sieci, 
-zapewnić posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 
zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych 
do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, 
że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy, 
-stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadające aprobaty techniczne, 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 
-powiadomić Inspektora Nadzoru, o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
Do budowy sieci i instalacji należy zastosować następujące materiały: 
-rury i kształtki ciśnieniowe wodociągowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10, 
-rury i kształtki ciśnieniowe PP, 
-rury i kształtki kanalizacyjne PCV, 
-rury stalowe czarne ze szwem, 



 

 

-rury stalowe ocynkowane, 
-rury i kształtki PEHD, 
-rury i kształtki PP, 
-rury i kształtki ze stali ocynkowanej 
-rury i kształtki PEHD, 
-rury i kształtki PP, 
-rury i kształtki ze stali ocynkowanej, 
-wpusty podłogowe PCV, 
-rury wywiewne PCV, 
-kanał odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem żeliwnym, 
-rura deszczowa spustowa PCV Ø 160 mm, 
-czyszczak PCV, 
-zawór napowietrzający PCV, 
-zawory kulowe przelotowe, 
-zawory czerpalne, 
-szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym, wężem i prądownicą, 
-podgrzewacz elektryczny, 
-umywalka porcelanowa, 
-bateria umywalkowa z mieszaczem, 
-ustęp „compakt”, 
-pianka poliuretanowa, 
-rury i kształtki stalowe czarne, 
-zawory kulowe mufowe, 
-zawory zwrotne, 
-zawór odpowietrzający automatycznie, 
-grzejniki panelowe elektryczne z termostatem, 
-grzejnik stalowy płytowy, 
-zawór grzejnikowy Ø 15 mm z termostatem, 
-otuliny izolacyjne poliuretanowe, 
-wentylatory dachowe, 
-wentylatory ścienne, 
-wentylatory kanałowe, 
-przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, 
-czerpnie, 
-przepustnice, 
-wyrzutnie, 
-wywietrzaki, 
-kratki wentylacyjne. 
-przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. 
-zawory kulowe odcinające, 
-zawory czerpalne, 
-zawory grzejnikowe termostatem, 
-inne materiały wymagane przy wykonywaniu robót dot. sieci i instalacji. 
Zestawienie materiałów przy wykonaniu robót podano orientacyjnie. Wszystkie 
materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną, Deklaracje zgodności Producenta z normą lub 
Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
producentów. 



 

 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z umową, 
Wymaganiami Zamawiającego i Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega: 
-szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 
-szczelność instalacji kanalizacyjnej, 
-szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
-sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
-elementy kompensacji, 
-lokalizacja przyborów sanitarnych, 
-użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
-prawidłowość wykonania połączeń, 
-jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
-wielkość spadków przewodów, 
-odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
-prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
-prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
-prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
-prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
-prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
-jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 
-szczelność kanałów wentylacyjnych, 
-sprawdzenie wydajności wentylatorów i powietrznych otworów wentylacyjnych, 
-sprawdzenie całkowitego sprężu wentylatorów, 
-sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 
-sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych, 
-sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
-sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, 
-sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
-sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji c.o. 
-sprawdzenie spadków rurociągów, 
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń grzejnych, 
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń, 
-sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
-sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji, należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WZ, w zakresie 
materiałów związanych z wykonaniem robót elektroenergetycznych i teletechnicznych, są: 
Kable elektroenergetyczne 
Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi i YAKY z żyłami aluminiowymi oraz kable 
sterownicze YKSY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV, jak również YHAKXs 
z żyłami aluminiowymi w izolacji polietylenowej sieciowanej na napięcie 20 kV i kable 
światłowodowe. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 
ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie 
producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak  
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto 
należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie. 
Przewody kabelkowe 



 

 

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750V. Dla 
żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja 
barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie 
producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie. 
Osprzęt rozdzielczy 
Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na 
euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie. Do każdej rozdzielnicy należy dołączyć deklarację zgodności. 
Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności IP 65 ÷ IP20. Rozdzielnice w 
obiektach winny gwarantować standard przemysłowy Szafy sterownicze, zawierające układy 
sterowania urządzeniami, powinny być ustawione rzędem w sterowni. Szafy powinny mieć: 
-ścianę tylną, dach, ściany boczne, listwę górną i dolną, 
-szyny nośne kabli, 
-pole opisowe dla każdego urządzenia, 
-pokrywy zaślepiające dla miejsc rezerwowych i kanałów kablowych 
Szafy sterownicze powinny być wyposażone w oświetlenie pól, włączane przez wyłącznik krańcowy w 
drzwiach. Na każde pole powinno być przewidziane gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym. 
Wszystkie zabudowane urządzenia muszą być w sposób trwały opisane w języku polskim zgodnie ze 
schematem. Wszystkie kable muszą być opisane na obu końcach zgodnie z listą kabli. Wszystkie 
elementy nośne, szyny montażowe, płyty montażowe itp. muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed korozją. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki muszą być ocynkowane ogniowo lub 
galwanicznie. Urządzenia, które mają przyłącza z tyłu powinny być zamontowane na obrotowych 
ramach (możliwość obrotu o 180°). Dla szaf sterowniczych powinno być przewidziana wentylacja przy 
pomocy szczelin wentylacyjnych,wentylatorów. 
Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być w wykonaniu 
natynkowym w stopniu szczelności IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o napięciu obniżonym 24 V 
winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na napięcie 220 V. Całość osprzętu 
winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie. 
Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe winny być wyposażone w żarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub 
fluorescencyjne źródła światła, odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności IP 44, 
IP54 IP65 oraz IP66 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Mocowanie opraw do sufitu lub 
zwieszakowe oraz na linkach nośnych. Oprawy wyposażone w moduł awaryjnego zasilania winny 
posiadać sygnalizację optyczną buforowego ładowania akumulatora oraz oznakowanie żółtym 
paskiem o szerokości 2 cm. Oprawy oświetlenia zewnętrznego z przeznaczeniem do oświetlenia 
ulicznego, o stopniu szczelności IP65 i lampą sodową. Oprawy oświetleniowe winny posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKPiA) 
Osprzęt AKPiA, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku 
agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu 
szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie 
aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy 
materiałów posiadali certyfikat jakości ISO. 
Osprzęt i aparatura monitoringu wizyjnego 
Użyty osprzęt i aparatura tj. kamery, krosownice, rejestratory instalowane w środowisku agresywnym 
chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. W 
pomieszczeniach suchych obudowy osprzętu i aparatury mogą być w stopniu szczelności IP20. Całość 
osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i 
deklarację zgodności z tą aprobatą. 



 

 

Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO. 
Drabinki i korytka instalacyjne 
Z uwagi na występujące w obiektach agresywne środowisko powodujące przyśpieszoną korozję 
wszystkie dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze winny być 
ocynkowane ogniowo i pomalowane farbą ochronną. Dostarczane materiały tej grupy winny 
posiadać deklarację zgodności każdej partii wyrobu z aprobatą techniczną. 
Dostarczone na budowę materiały elektryczne oraz teletechniczne, należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Ze stacji transformatorowej należy wyprowadzić linie kablowe NN zasilające 
rozdzielnice technologiczne oraz rozdzielnice ogólne w poszczególnych wydzielonych strefach 
obiektu. W ramach linii kablowych ułożyć także kable telefoniczne do aparatów stacjonarnych w 
sterowniach modułów. Punkt podziału przewodu PEN na przewód neutralny N i przewód ochronny 
PE założyć w rozdzielnicy RNN w stacji transformatorowej. W związku z tym sieć kablowa winna być 
wykonana w systemie TNS. Kable układać w przepustach PCV Ø110 mm na skrzyżowaniach z 
uzbrojeniem terenu oraz w korytkach kablowych wewnątrz 
obiektu. 
Rozdzielnice główne technologiczne oraz rozdzielnice pozostałych odbiorów wykonać jako szafowe, 
ścienne w obudowach metalowych w stopniu szczelności IP54. Rozdzielnice montować na kanale 
kablowym, w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego (pomieszczenie rozdzielni). 
Rozdzielnice w pozostałych pomieszczeniach pomocniczych wykonać jako wnękowe lub naścienne 
też w stopniu szczelności IP54. Z rozdzielnic technologicznych zasilić wewnętrznymi liniami 
zasilającymi (WLZ) rozdzielnice poszczególnych linii technologicznych (dostarczanych z liniami 
technologicznymi). 
Należy wykonać uziom fundamentowy poprzez połączenie w sposób nierozłączny 
wszystkich narożników obiektów płaskownikiem FeZn 50x5 mm, układanym w ziemi, na głębokości 
co najmniej 0,6 m. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 30 W. Ciągłość połączeń należy 
potwierdzić stosownymi badaniami pomontażowymi. Obowiązującym podstawowym systemem 
ochrony przeciwporażeniowej jest izolacja części przewodzących. Dodatkowo należy stosować 
szybkie wyłączenie napięcia przez 
zastosowanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych w obwodach odbiorczych oraz różnicowo-
prądowych w obwodach zasilających odbiorniki przenośne. Ponadto należy wykonać połączenia 
wyrównawcze wszystkich mas metalowych. Z szyną wyrównawczą połączyć również szyny PE 
wszystkich rozdzielnic. Szynę wyrównawczą połączyć z uziomem fundamentowym połączeniem 
nierozłącznym. 
Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy 
w rozdzielnicach oraz na wszystkich obwodach zasilających rozdzielnice instalować ochronniki 
przepięciowe I i II stopnia wysokiej klasy. 
Oświetlenie należy wykonać oprawami w obudowach II klasy, w stopniu szczelności IP54, ze 
świetlówkami 2x36W mocowanymi do konstrukcji stropów. Należy także zainstalować zestawy 
gniazd wtykowych do podłączenia odbiorników przenośnych. Instalację wykonać przewodami typu 
YDY układanymi w rurkach winidurowych na tynku lub konstrukcji z osprzętem w stopniu szczelności 
IP44. Wykonać także instalację wyrównawczą płaskownikiem FeZn 25x4 mm. 
Wykonać instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp o przekroju 1,5mm2 i ilości żył 
wg funkcji jaką ma spełniać instalacja. Instalację gniazd wtykowych 
ogólnego przeznaczenia 230V wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2. Oświetlenie należy wykonać 
oprawami w obudowach II klasy, w stopniu szczelności IP44 lub IP20 w zależności od charakteru 
pomieszczeń. Wykonać wewnętrzną instalację telefoniczną przewodem UTP 
w kategorii 6. Wykonać także instalację kanałów elektroinstalacyjnych do ułożenia 
przewodów i kabli logicznych AKPiA. Wykonawca zapewni sprzęt komputerowy 
ze specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi monitoringu. 



 

 

Oświetlenie zewnętrzne całego terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
głównego obiektu, placów technologicznych, należy wykonać oprawami oświetleniowymi o stopniu 
szczelności IP65 z lampą sodową 150W. Oprawy instalować na słupach stalowych, ocynkowanych o 
wysokości 10 m z wysięgnikami l=1,5 m. Słupy montować nafundamentach 
betonowych prefabrykowanych o wymiarach 30x30x150 cm. Linie kablowe oświetlenia terenu 
wykonać kablem YKY 3x10mm2 z podziałem na obwody. Sterowanie oświetleniem terenu ręczne i 
automatyczne przekaźnikiem zmierzchowym z fotoelementem. System automatycznego monitoringu 
za pomocą kamer przemysłowych i systemu automatycznych czujek, powinien realizować funkcje 
wizualizacji, obsługi, rejestracji, usuwanie zakłóceń, archiwizacji, analizy on-line, nadzoru, raportu jak 
też pomiarów, sterowania i regulacji. Komputer centralny powinien spełniać wymagania wynikające z 
aktualnego poziomu oprogramowania. Powinien posiadać odpowiednio szybki procesor, 
wystarczająco dużą pamięć roboczą, odpowiedniej pojemności dysk twardy. Oprócz tego musi mieć 
stację dysków CD i DVD, klawiaturę, mysz. Ze względu na grafikę monitor LCD powinien być 
odpowiedniej wielkości - o przekątnej przynajmniej 21". Komputer musi być wyposażony w kartę 
sieciową. Dopuszczalne są tylko takie zestawy, dla których jest zagwarantowana na miejscu obsługa 
hardware i software. Oprogramowanie powinno pozwalać na czytelną 
wizualizację układu monitoringu, łatwy odczyt stanów i parametrów poszczególnych punktów, 
zmianę nastaw urządzeń, ich włączania i wyłączania. Ponadto program powinien posiadać 
uproszczone procedury pracy automatycznej oraz możliwość rejestracji błędów i stanów awaryjnych 
oraz ich 3 miesięcznej archiwizacji. Pełne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania 
obiektów i programy systemowe, firmowe i użytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrożenie aplikacji, 
cesja praw  
autorskich na Użytkownika, itp. należy do obowiązków Wykonawcy i winno być kompletne oraz ujęte 
w wycenie kosztów inwestycji. 
Badania jakości robót, w czasie ich realizacji, należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych, dla materiałów i systemów 
technologicznych. W czasie prowadzenia robót, jak również po ich ukończeniu, należy przeprowadzić 
próby i badania pomontażowe polegające na: 
-sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
-sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
-pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
-sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem. 
-badaniu rezystancji izolacji, 
-badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
-badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 
-pomiarze rezystancji uziemienia, 
-pomiarze natężenia oświetlenia, 
-zgodność konfiguracji komputera PCT/sterownika PLC i urządzeń towarzyszących z Wymaganiami 
Zamawiającego, 
-osadzenie kart sterownika w kasecie, a innych podzespołów w szafie sterowniczej, 
-jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych, 
-komunikację z pozostałymi stacjami operatorskimi, 
-reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia), 
-rozdzielność przewodu PE i przewodu N, 
-poprawność opisów gniazd we/wy, 
-zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przepięciowych. 
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną 
i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 
Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, wymagają odbiorów 
ze strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i 



 

 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami 
dokumentów odniesienia. Proces odbioru powinien obejmować 
w szczególności: 
-sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych, 
-sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 
-sprawdzenie wykonanych robót budowlanych. 
 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

W zakresie projektowanego zagospodarowania terenu zadań będących przedmiotem zadania 
przewidziano budowę drogi dojazdowej oraz placu w granicach działki o nawierzchni z betonu 
asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonych krawężnikiem drogowym 
betonowym. Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiadać spadki i urządzenia umożliwiające 
ich skuteczne odwodnienie. Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety powierzchni winny 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną uprzednio dokumentacją projektową. 
Podłoże gruntowe w korycie drogowym należy mechanicznie stabilizować celem uzyskania n/w 
parametrów: 
- wtórny moduł sprężystości E2 ≥ 120 MPa, 
-wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,03. 
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi i placu, muszą być zgodne, zależnie od 
przyjętej kategorii ruchu, z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r.) oraz z wymaganiami 
określonymi w niniejszych warunkach. W zakresie rzeczowym robót związanych z odbudową i 
budową nawierzchni dróg 
i placów należy wykonać (jeżeli na etapie projektu budowlanego nie uzgodni się inaczej): 
Drogi dojazdowe- w miejscu, gdzie zostanie naruszona istniejąca nawierzchnia 
a) podłoże gruntowe w korycie drogowym: 
- wymagany wtórny moduł sprężystości E2 ≥ 120 MPa, 
- wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,03. 
b) konstrukcja nawierzchni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm, 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowane. mechanicznie, 
- warstwa pospółki o współczynniku filtracji k>8 m/d, 
 
Chodniki, place i ciągi rowerowo-piesze wokół obiektu 
a) podłoże gruntowe w korycie drogowym: 
- wymagany wtórny moduł sprężystości E2 ≥ 100 Mpa, 
- wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00. 
b) konstrukcja nawierzchni 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej kl. 50 gr. 8 cm 
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego niesort 0/31,5 mm gr. 10 cm 
c) obrzeża chodnikowe betonowe prefabr. kl. 50 (wibroprasowane) o przekroju 8x30cmPonadto 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych 
stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymogami niniejszych WZ oraz dokumentów 
odniesienia. 
Materiały użyte do budowy, w zakresie zagospodarowania terenu, powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny 



 

 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania robót zagospodarowania terenu należy stosować materiały, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami 
- piasek - kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu od 0,075 do 
2mm wg PN-B-11113:1996 
- żwir i mieszanka - kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075- 
63mm, wg PN-B-11111:1996 
- kruszywo łamane - kruszywo naturalne kruszone, 
- grys i żwir naturalnie rozdrobniony kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S- 
96025:2000 
- elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03, drobnowymiarowe 
prefabrykaty betonowe, wykonane metodą wibroprasowania, klasa wytrzymałości „50” gatunek I, 
kolor i kształt wg projektu, nasiąkliwość poniżej 5% wagowo, wykaz: 
-  kostka brukowa gr. 8cm, 6cm, 14cm, 
-  krawężniki drogowe 15x30cm, 
-  obrzeża chodnikowe 8x30cm, 6x30cm, 
- wyroby do znakowania nawierzchni drogowych: 
  farba nakładana warstwą gr. 0,3-0,8mm (emulsja), 
farba nakładana warstwą gr. 0,9-5,0mm (masa), 
- znaki drogowe pionowe: elementy prefabrykowane stalowe słupki i tarcze, wykonane zgodnie z 
„Instrukcją o znakach drogowych” Załącznik Nr 1 do Zarządzenia MTiGM z dnia 03.03.1994r. 
- cement portlandzki powszechnego użytku, wg PN-EN 196-1:1996: spoiwo otrzymywane za 
zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5% kamienia gipsowego lub żużla, 
- woda, wg PN-88/B-32250: składnik zaczynów, zapraw i betonów 
- beton cementowy, zwykły wg PN-EN 206-1:2002: sztuczny kamień powstały wskutek związania 
kruszywa za pomocą spoiwa cementowego, gęstość pozorna 2000- 2600kg/m3, 
- beton asfaltowy, wg PN-74/5-96022: sztuczny kamień powstały wskutek związania kruszywa i 
mączki mineralnej z lepiszczem asfaltowym, gęstość pozorna 2200-2300 kg/m3, nasiąkliwość wagowa 
1,5-s-4%. 
- płyty drogowe, prefabr., żelbetowe z betonu C35/45 W8 F150 o wym. 3,0x1,5x0,2 m. 
Składniki mineralnych mieszanek asfaltowych (MMA): 
- kruszywo skalne wymienione powyżej, 
- wypełniacz do mas bitumicznych: mączka mineralna, klasyfikowana wg PN-EN 
13043:200 stanowiąca wypełniacz spoiwa w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA) wg 
podziału: wypełniacz wapienny podstawowy: drobnoziarnisty materiał zawierający 80% ziaren 
<0,075mm  wypełniacz zastępczy (żużlowy, cementowy itp.): drobnoziarnisty materiał 
zawierający100% ziaren < 0,075mm 
- lepiszcze bitumiczne asfaltowe: wyrób budowlany otrzymywany z przeróbki ropy naftowej 
składający się z mieszaniny węglowodanów wielkocząsteczkowych alifatycznych, 
naftenowych i aromatycznych wg PN-EN 12591:2002, 
 
Zwraca się uwagę, że prowadzone roboty drogowe nawierzchniowe, wymagają 
stałego nadzoru, ze strony laboratorium. Kontrola jakości wykonywanych robót musi być prowadzona 
przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Dotyczy to między innymi 
sposobu i częstotliwości pobierania próbek oraz procedur badawczych. Roboty opisane w niniejszych 
Wymaganiach Zamawiającego, wymagają odbiorów ze strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
budowy. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. Proces odbioru powinien 
obejmować w szczególności: 



 

 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych, 
- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie wykonanych robót budowlanych 
 

 

V.4. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. u. z 2003r.           Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami); 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133); 

[3]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126); 

[4]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi 

zmianami); 

[5]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 2072); 

[6]. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robot budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461); 

[7]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133); 

[8]. Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, 

poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 8369); 

[9]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1999r. Nr 43, poz. 430); 

[10]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 

[11]. Ustawa z dnia 29.02.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177); 

[12]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 

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

[13]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26.09.2000r. w sprawie kosztorysowania 

norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 

dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 22); 

[14]. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997r. Nr 115, z 

późniejszymi zmianami); 



 

 

[15]. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami); 

[16]. Ustawa z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994r. Nr 27, poz.96 , Dz. U. z 

2001r. Nr 110, poz.1190 z późniejszymi zmianami); 

[17]. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 26.06.2000r. Dz. U. Nr 

71, poz. 838 z późniejszymi zmianami); 

[18[. Ustawa z dnia 29.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym środowiska (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 

515 z późniejszymi zmianami); 

[19]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 

z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 

[20]. Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami); 

[21]. Ustawa z dnia 16.04.2004r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881); 

[22]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002r. Nr 209, poz. 

1780); 

[23]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 

1998r. Nr 107, poz. 679); 

[24]. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. Nr 81, poz. 351); 

[25]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2003r. Nr 

121, poz. 1138); 

[26]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31.07.1998 r. w sprawie  

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. 

Nr 113, poz. 728); 

[27]. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627); 

[28]. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentacja zdjęciowa - stan istniejący terenu 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Przykładowy wygląd trybun ( ze stanowiskiem spikera) 

 

Przykładowy wygląd trybuny niezadaszonej 

 



 

 

Przykładowy wygląd trybuny zadaszonej 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Przykładowa budka spikera 

 

Przykładowe trybuny na istniejącej skarpie poniżej ( trybuna lub amfiteatr) 

 



 

 

 

Przykładowe  siedziska w amfiteatrze 

 

 

 



 

 

Przykładowe kabiny dla zawodników 

 

 

 



 

 

Przykładowe piłkochwyty 

 

Przykład sceny zadaszonej trwałej 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

zadaszenia membranowe - powyżej 

 

 

 



 

 

 

Przykładowy plan boiska lekkoatletyczno- piłkarskiego 

A - 400 metrowa, 4 torową bieżnia lekkoatletyczna i 6-torową po prostej 

B - boisko 

D - skocznia o tyczce 

E - skocznia w dal 

F1, F2 - rzut oszczepem 

G - rzut dyskiem i rzut młotem 

H - pchnięcie kulą 

J - skocznia w zwyż 

 


