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1.       Część ogólna  
I.A. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
I.B. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących prace budowlane 

związane  z  wykonaniem  boiska  wielofunkcyjnego.  W  skład  robót  wchodzą  prace 
ogólnobudowlane.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- budowa ogrodzeń

I.C. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Nie przewiduje się wykonywania prac towarzyszących

I.D. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:

I.D.1. organizacji robót budowlanych
Wykonawca  samodzielnie  dostarcza  zaplecze  socjalno-techniczne  (w  tym  baraki  dla 
pracowników i obsługi) budowy 

I.D.2. zabezpieczenia interesów osób trzecich
Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich. 

I.D.3. ochrony środowiska
Inwestycja nie narusza przepisów o ochronie środowiska. Zaprojektowany program prac nie 
przewiduje występowania  technologii  mogących  działać  ujemnie  na środowisko.  Wszelkie 
odpady techniczne powstające w procesie budowlanym mają zostać usunięte na wysypisko 
śmieci.

I.D.4. warunków bezpieczeństwa pracy
Oprócz  prac  budowlanych,  charakteryzujących  się  potrzebą  zapewnienia  warunków 
bezpieczeństwa pracy, nie występują dodatkowe czynniki mogące mieć wpływ na pogorszenie 
warunków bezpieczeństwa pracy.

I.D.5. zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze  techniczne  budowy  Wykonawca  organizuje  samodzielnie.  Inwestor  udostępnia 
Wykonawcy linię  energetyczne  oraz podejście  wodne (na terenie  objętym Inwestycją).  Po 
stronie  Wykonawcy  leży  założenie  urządzeń  odbiorczych  i  ich  właściwe  rozliczanie  z 
Inwestorem.  Wykonawca  będzie  w  tym  przypadku  rozliczał  się  z  pobranych  mediów  z 
Inwestorem.



I.D.6. warunków dotyczących organizacji ruchu
Nie  ma  potrzeby  zajęcia  pasa  drogowego.  Teren  obecnego  kompleksy  spartowego  jest 
ogrodzony.

I.D.7. ogrodzenia
Teren Inwestycji jest  ogrodzony. 

I.D.8. zabezpieczenia chodników i jezdni
Nie ma konieczności zabezpieczania chodników i jezdni

I.D.9. dostaw materiałów i wykonania robót budowlanych
a) Wszystkie materiały do wykonania prac budowlanych dostarcza Wykonawca i powinien je 

należycie skalkulować
b) Wykonawca  może  zastosować  zamienniki  materiałowe  lub  użyć  technologii  innych 

producentów niż wskazane w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem że będą one posiadać 
właściwości podobne jak materiały wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót oraz przedmiarach. 

I.E.  W zależności  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  zamówienia  – 
nazwy i kody:

Zamówienie opisują następujące kody:
Grupa robót 452 – Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej

Klasa robót 4521 – Prace budowlane
Kategoria robót 45212 – Ośrodki wypoczynkowe

DZIAŁY SPECYFIKACJI – W ZAŁACZNIKACH NUMEROWANYCH SUMBOLEM ST
ST-1 – Wymagania ogólne
ST-2 – Zagospodarowanie terenu – ogrodzenie, zieleń
ST-3 – Nawierzchnie boisk wraz z podbudową
ST-4 – Roboty ziemne
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