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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
MIASTO INOWROCŁAW – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Szarych Szeregów 1,
Inowrocław

88-100

2. Jednostka Projektowa
KALMAR Marcin Maciejewski ul. Ponińskiego 8/27, 88-100 Inowrocław

3. Podstawa opracowania
-

zlecenie inwestora – umowa,
wizja lokalna,
ustalenia z inwestorem,

4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont boiska sportowego ORLIK przy
Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów 1 w Inowrocławiu.

Boisko

wielofunkcyjne boczne o wymiarach zewnętrznych (po obrzeżach betonowych) 32,50 x
19,50m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej jest mocno zniszczone z licznymi ubytkami.
Boisko główne o nawierzchni - trawa syntetyczna wymaga konserwacji drobnych napraw oraz
uzupełnienia granulatu. Opracowanie obejmuje również remont pomieszczeń prysznicowych.

5. Rozwiązania projektowe - szczegółowy zakres prac:
5.1. Boisko o nawierzchni poliuretanowej.
Remont boiska o nawierzchni poliuretanowej polega na rozebraniu istniejącej
nawierzchni do podbudowy kamiennej przepuszczalnej oraz wykonanie nowej nawierzchni
typu natrysk wg poniższego zestawienia.
Projektuje się boisko sportowe o wymiarach zewnętrznych 32,50 x 19,50 m
wpasowane w miejsce istniejącego. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
wykonane na podbudowie istniejącej przepuszczalnej z kruszywa
-

warstwa stabilizacyjna ET o gr. 3,0cm,

-

nawierzchnia poliuretanowa typu „natrysk” 11mm,

-

warstwa EPDM 2-3 mm
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Na wierzchniej warstwie EPDM należy wymalować linie specjalistyczną farbą poliuretanową /różne
kolory dla każdej dyscypliny/ szczegóły kolorystyczne należy dobrać w porozumieniu z inwestorem.
Szczegółową kolorystykę boiska zamieszczono w części graficznej opracowania. Nawierzchnia
powinna mieć jednakową grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa
powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów w powyższej
technologii. Należy zachować reżim technologiczny przy wykonywaniu nawierzchni tak aby
poszczególne odcinki prac nie były widoczne /zgrubienia na łączeniu/.
Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 0,5%.
Parametry nawierzchni – wartości minimalne:
• Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,85MPa
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3%
• Wytrzymałość na rozdzieranie : ≥ 110N
• Ścieralność : ≤ 0,09mm
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : ≥ 0,5
MPafg
Wykonawca winien usunąć rozebrany materiał z terenu prowadzonych prac niezwłocznie. Nie
dopuszcza się magazynowania materiału z rozbiórki na terenie szkoły.
Uwaga: ze względu na różne grubości istniejącej nawierzchni gumowej należy przyjąć
równanie podbudowy oraz dodatkowo 2-3 cm warstwy z kamienia mineralnego frakcja
1-5 mm.

5.2. Remont nawierzchni - trawa syntetyczna.
Remont boiska głównego ORLIK o nawierzchni - trawa syntetyczna 30,0 x 62,0m
polega głównie na konserwacji tj. czyszczeniu mechanicznym nawierzchni z zanieczyszczeń
stałych, spulchnieniu warstwy wypełnienia, dogłębne czyszczenie z zanieczyszczeń stałych
oraz kurzu, uzupełnienie granulatu, szczotkowanie boiska w celu podniesienia włókien trawy,
podklejenie drobnych uszkodzeń połączeń sztucznej trawy.
Prace

podlegają

odbiorowi

i

należy

bezwzględnie

zgłosić

inwestorowi

ich

zakończenie.

5.3. Remont pomieszczeń prysznicowych.
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Remont polega głównie na demontażu istniejących zniszczonych kabin prysznicowych
wraz z armaturą tj baterii. Ze ścian należy usunąć luźną wierzchnią warstwę. W
pomieszczeniach prysznicowych należy wykonać izolację pod płytkową tzw folię w płynie
preparat oparty na dyspersji tworzyw sztucznych, który po utwardzeniu wytworzy szczelną i
elastyczną

powłokę.

Na

połączeniu

podłogi

ze

ścianą

należy

zastosować

taśmę

uszczelniającą. Po wykonaniu izolacji należy ułożyć płytki na kleju elastycznym klasy min S1.
Na podłodze należy zastosować płytki o klasie antypoślizgowej min R 10 spadki wyprofilować
do odpływu liniowego. Na ścianach płytki układać do wysokości 2,0m.
Drzwi do kabiny prysznicowej szklane wzmocnione na stalowych zawiasach. Przed
zastosowaniem drzwi do kabin należy uzyskać akceptację inwestora.
Przewiduje się odświeżenie powłoki malarskiej w pomieszczeniach sanitarnych oraz
bezpośrednio sąsiadującymi z nimi umywalniami.
Nowe baterie do pryszniców muszą posiadać słuchawkę bez regulacji oraz pochodzić
od polskiego producenta.

6. Informacje dotyczące planu BiOZ
1. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
Brygada wykonująca roboty budowlane powinna być zapoznana z dokumentacją
2. Przy robotach budowlanych należy:


sprawdzić sprawność sprzętu,



pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

3. Przy wykonywaniu robót budowlanych na budowie występuje ryzyko wystąpienia
następujących zagrożeń:


porażenie prądem elektrycznym,



uszkodzenie organizmu z powodu ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów,



uderzenie człowieka przedmiotem,



spadnięcie z wysokości.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie bhp:


wstępne ogólne,



podstawowe lub okresowe,

5. Wszystkie roboty należ wykonywać zgodnie z rozporządzeniem określającym warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych.

7. Uwagi
Wszystkie prace budowlane związane z realizacją prac budowlano-remontowych
wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie materiały budowlane użyte do
wykonania w/w prac winny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz muszą być
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi oraz instrukcjami stosowania podanymi
przez ich producenta.
5 /5| S t r o n a

OPIS TECHNICZNY REMONT BOISKA ORLIK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 88-100 Inowrocław ul. SZARYCH SZEREGÓW

6 /5| S t r o n a

