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1 Informacje ogólne. 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wykonania i odbioru robót 

przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą „Remont boiska przy Zespole Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie” polegających na odtworzeniu natryskowej warstwy 

użytkowej o grubości 2-3 mm. 

1.2 Przedmiot i zakres niniejszej SST. 

Przedmiotem niniejszej SST jest odtworzenie poliuretanowo-gumowej warstwy natryskowej. 
Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w 
punkcie 1.1. zamówienia. 

1.3 Nazwy i kody. 

45212290-5 usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 

1.4 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 

2 MATERIAŁY 
Należy zastosować materiały tworzące całość systemu posiadające  
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 
techniczne (Aprobata lub rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 
wykorzystania (Atest PZH). 
 

3 SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 
powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami 
poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót musza być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Przygotowanie podłoża. 
1. Oczyszczenie podłoża. 
Podłoże, trzeba dokładnie oczyścić . W zależności od rodzaju zanieczyszczenia należy 
zastosować szczotkowanie, odkurzacz, metodę wydmuchu lub mycie wodą, w tym z użyciem 
myjek ciśnieniowych . 
2. Uzupełnienie podkładu. 
W miejscach uszkodzeń lub ubytków warstwy nośnej z granulatu gumowego, należy wyciąć 
uszkodzony fragment i wykonać ręcznie łatę, zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi 
wykonywania warstwy nośnej z granulatu gumowego dla nawierzchni typu „Spray” 
3. Warstwa szczepna 
Dokładnie oczyszczone i uzupełnione podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym – 
Primerem, właściwym dla przyjętego systemu poliuretanowego. 
4. Wykonanie warstwy użytkowej 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy , który należy zmieszać z granulatem 
EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm w stosunku wagowym 60 : 40 . Czynność tą wykonuje się w 
mikserze przeznaczonym dla tworzyw. 
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na przygotowanym podłożu poprzez natrysk 
mechaniczny. Grubość warstwy 2 – 3 mm . 
5. Malowanie linii 
Linie malować farbą poliuretanowa, metodą natrysku 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
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Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3º 
C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

6 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontroli podlega każdy etap robót, ulegający zakryciu. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 
 
� Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość , 
� Powinna posiadać jednorodna fakturę zewnętrzna oraz jednolity kolor. 
� Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwa elastyczną. 
� Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku. 
� Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
� Atest Higieniczny PZH 
� Deklaracja zgodności - do odbioru 
� Autoryzacja producenta systemu 
� Karta techniczna systemu 
� Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni ( UVP) 
� Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 

8 ODBIORY ROBÓT. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji 

wymiarowych wykonania oraz wyników badan laboratoryjnych. 

 

9 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

TOWARZYSZ ĄCYCH 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących należy ująć w koście zadania podstawowego. 
 

10 1PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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