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1. Podstawa opracowania 
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są: 

 Zlecenie inwestora 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu tymczasowego – powłoki pneumatycznej nad 
istniejącym boiskiem piłkarskim „Orlik” na terenie Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy  w 
Dzielnicy Ursus. Ponadto przewidziano remont nawierzchni przedmiotowego boiska. 
Celem inwestycji jest umożliwienie korzystania z boiska piłkarskiego w sezonie zimowym. 
 
3. Stan istniejący 
Istniejące boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej ułożonej na podbudowie z kruszyw 
kamiennych. Wokół boiska piłkochwyty i ogrodzenia. 
Kontenerowy budynek zapleczowy znajduje się 3,5 m od projektowanej hali. Jest on integralną 
częścią hali. Pozostałe budynki znajdują się w odległości większej niż 20 m. 
Po południowo wschodniej stronie boiska znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej. 
 
4. Przeznaczenie i program użytkowy 
Istniejące przeznaczenie terenu, rekreacyjno – sportowe, nie ulegnie zmianie. Program będzie 
obejmował: 

 Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej i wymianę bramek piłkarskich. 

 Wykonanie utwardzeń pod wiatę magazynową, maszynownię, zbiornik z olejem opałowym i 
pod dwa z wyjść ewakuacyjnych. 

 Demontaż istniejących piłkochwytów i montaż nowych na istniejącym ogrodzeniu. 

 Instalację kotew do montażu powłoki pneumatycznej oraz dostawę samej powłoki. 

 Dostawę i instalację maszynowni hali. 

 Dostawę oraz ustawienie wiaty przeznaczonej do magazynowania powłoki w sezonie letnim. 
 
5. Dane liczbowe 

 Powierzchnia boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy   1.860,0 m2 

 Powierzchnia nowych utwardzeń           84,5 m2 



 Powierzchnia hali pneumatycznej      1.823,0 m2 

 Wysokość hali pneumatycznej                8,5-10,0 m  

 Powierzchnia wiaty magazynowej          32,0 m2 
 
6. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejąca funkcja, sportowo – rekreacyjna 
nie ulegnie zmianie. 
Projektowana hala nie jest budynkiem. Nie jest trwale związana z gruntem i jest instalowana i 
demontowana w miarę potrzeb. Po zdemontowaniu poszczególne elementy powłoki będą 
magazynowane w wiacie. Obok hali ustawiona będzie maszynownia hali ze zbiornikiem na olej 
opałowy. Dla ustawienie wiaty, maszynowni i zbiornika na olej opałowy zostaną wykonane 
utwardzenia. Żaden z w/w elementów nie będzie trwale związany z gruntem. 
Obiekt zostanie zasilony w energię elektryczną z istniejącej instalacji znajdującej się w maszcie 
oświetleniowym. 
Dla umożliwienia rozstawiania powłoki istniejące piłkochwyty znajdujące się za bramkami 
zostaną zdemontowane. Zamiast nich część słupów istniejącego ogrodzenia zostanie 
przedłużona i wyposażona we wsporniki do których zamontowane będą siatki piłkochwytowe. 
Przed każdorazowym rozstawieniem powłoki dolne panele ogrodzenia będą demontowane.  
Istniejąca nawierzchnia z trawy syntetycznej zostanie wymieniona na nową, posiadającą atest 
na trudnozapalność.  
 
7. Inne cechy terenu 
Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu 
i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. Kotłownia na olej opałowy wytwarza spaliny które będą odprowadzane poprzez 
integralny komin maszynowni. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na 
pozostawiony drzewostan i glebę. Odprowadzenie wód deszczowych, istniejące, bez zmian – 
powierzchniowo na przyległe trawniki. 
Nie przewiduje się wycinki drzew. 
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
8.1. Prace rozbiórkowe 
8.1.1. Rozbiórka piłkochwytów 
Ze względu na kolizję z projektowaną powłoką należy rozebrać istniejące piłkochwyty boiska 
piłkarskiego. 
Piłkochwyty wysokości 6 m. Słupy stalowe mocowane do gruntu za pomocą betonowych stóp. 
Siatka polipropylenowa. 
Słupy wraz ze stopami betonowymi należy usunąć do min. 20 cm poniżej poziomu nawierzchni. 
Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć z terenu budowy. 
Długość piłkochwytów: 2 szt po 18 m.b. 
Liczba słupów:       14 szt. 
8.1.1.1. Demontaż bramek piłkarskich 
Należy rozebrać wraz z fundamentami i wywieźć z terenu budowy bramki do piłki nożnej o 
wymiarach 500 x 200 cm. Bramki aluminiowe. 
Ilość - 2 szt. 
8.1.2. Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej 
Należy rozebrać, wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji, lub procesowi recyklingu 
nawierzchnię boiska piłkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokości ok. 60 mm z 
zasypem gumowym oraz z piasku kwarcowego. 
Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje się deklaracji Wykonawcy o chęci 
wbudowania demontowanej nawierzchni w innym miejscu.  
Powierzchnia: 1.860,0 m2.  
8.1.3. Rozbiórka podbudowy boiska piłkarskiego 
Należy rozebrać i wywieźć z terenu górną warstwę podbudowy boiska piłkarskiego. Rozbiórka 
ma na celu wymianę „zamulonej” warstwy i umożliwienie wykonania nowej warstwy 



wyrównawczej bez podnoszenia poziomu boiska. Usunąć należy warstwę grubości 10 cm. 
Powierzchnia: 1.860,0 m2.  
 
8.2. Nawierzchnia boiska piłkarskiego 
Nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego wykonana na istniejącej podbudowie z wykorzystaniem 
istniejących obrzeży. 
Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 60 mm, zasypowej. Linie szerokości 10 cm, białe, 
wklejane w nawierzchnię. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji linii boiska po przedstawieniu przez 
Wykonawcę geometrii powłoki pneumatycznej. 
8.2.1. Przygotowanie podbudowy 
Pozostawioną podbudowę należy wyrównać. Na tak przygotowaną podbudowę należy wykonać 
warstwę z tłucznia kamiennego frakcji 1–31,5 mm - gr. 8 cm, a na nią ułożyć warstwę 
wyrównawczą z miału kamiennego 0-4 - gr. ok. 2 cm. Warstwy zagęścić. 
Powierzchnia: 1.860,0 m2.  
8.2.2. Nawierzchnia 
Parametry trawy syntetycznej: 
System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa oraz wypełnienie. Trawa 
syntetyczna ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi być zasypana 
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM technicznym. Linie w kolorze białym, szerokości 10 
cm, wklejane. 
Dla uzyskania wysokiej jakości nawierzchni przy jednoczesnym chęci uniknięcia wskazywania 
jednego producenta poniżej podano wymagane parametry dla trzech rodzajów traw 
syntetycznych. 
Ze względu na planowane przykrycie boiska halą pneumatyczną system nawierzchni musi 
posiadać atest na trudnozapalność. 
Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z trzech nawierzchni o poniższych parametrach: 
WARIANT A 

 wysokość włókna min 60mm max 63mm 

 ilość pęczków min 8300/m2 

 ilość włókien min 100.000/m2 

 waga całkowita min 2500 g/m2 

 waga włókna min 1400 g/m2 

 grubość włókna min. 600 mikronów (dopuszcza się grubość mierzoną w inny sposób niż po 
średnicy) 

 detx min 13.000  

 wyrywanie pęczka po starzeniu min 40 N 

 typ trawy: monofil  

 rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana 

 kształt włókna: X lub inny z rdzeniami 

 wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w ilości zgodnej z kartą 
techniczną 
Wariant B 

 wysokość włókna min 60mm max 63mm 

 ilość pęczków min 8900/m2 

 ilość włókien min 106.000/m2 

 waga całkowita min 2800 g/m2 

 waga włókna min 1600 g/m2 

 grubość włókna min. 360 mikronów 

 dtex min 13.000 

 wyrywanie pęczka po starzeniu min 40 N 

 typ trawy: monofil 

 rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana 

 kształt włókna: X lub inny z rdzeniami 

 wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w ilości zgodnej z kartą 
techniczną 
Wariant C 



 Wysokość włókna min 60mm max 63mm 

 ilość pęczków: min. 14 500 /m2 

 ilość włókien: min. 174 000/m2 (w tym 50 % włókien o grubości min. 300 mikronów i 50 % o 
grubości min. 430 mikronów) 

 waga całkowita: min. 3.200 gr./m2 

 waga włókna: min. 2300 gr./m2 

 grubość włókna min. 300 mikronów i 50 % o grubości min. 430 mikronów 

 dtex min. 6.200 

 wyrywanie pęczka po starzeniu min 40 N 

 typ trawy: monofil 

 rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana 

 kształt włókna: X lub inny z rdzeniami 

 wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w ilości zgodnej z kartą 
techniczną 
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu: 
a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez 
FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu tzn. 
nawierzchnia + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept 
for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne 
parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na 
www.FIFA.com). Producent oferujący sztuczną trawę musi być licencjonowany przez FIFA i 
wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako „FIFA Licenses”. 
b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014. 
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca 
wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie 
został objęty  raportem z badań. 
d) Dokument niezależnego laboratorium potwierdzający skład chemiczny włókna trawy. 
e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
g) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy 
PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny 
(z zasypem z EPDM technicznym). 
 
Powierzchnia: 1.860,0 m2  
 
8.3. Montaż bramek do piłki nożnej 
Bramki stałe. Wymiary w świetle 5,00 x 2,00 m, głębokość 80/150 cm (góra/dół). Rama bramki 
wykonana z profil aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki 
połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Siatka mocowana do stalowych uchwytów 

przy ramie bramki. W skład kompletu wchodzi: rama główna bramki, rama dolna i boczne siatki 
bramki. 
Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, do bramek piłkarskich 5,0 x 2,0. Oko 10 x 10 cm. Grubość 
linki min. 4 mm. Kolor biały. 
Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748-2006. 
Ilość: 2 kpl 
 
8.4. Budowa utwardzeń 
Zaprojektowano wykonanie utwardzeń pod wiatę magazynową, maszynownię, zbiornik z olejem 
opałowym i pod dwa z wyjść ewakuacyjnych. Utwardzenie betonową kostką brukową. 
Nawierzchnie ograniczone obrzeżami betonowymi. 
8.4.1. Podbudowa 
Nawierzchnię wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku zewnętrznym. 
Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania: 
pospółka       - gr. 10,0 cm 
podsypka cementowo piaskowa, dowożona  - gr.   3,0 cm 
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
Ilość:  84,5 m2  

http://www.fifa.com/


8.4.2. Obrzeża betonowe 
Należy wykonać obrzeża betonowe wzdłuż zewnętrznych krawędzi przestrzeni wypełnionych 
nawierzchnią za wyjątkiem styku z obrzeżami boiska. 
Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu klasy 
nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 14 cm i szerokości o 10 cm 
większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
Ilość: 64,0 m.b. 
8.4.3. Nawierzchnia 
Nawierzchnia z kostki betonowej, prostokątnej, fazowej. Grubość 6 cm, kolor szary.  
Ilość:  84,5 m2  
 
8.5. Budowa piłkochwytów 
Istniejące słupy ogrodzenia (po 9 szt. za każdą bramką) zostaną wydłużone o 2 m. Na szczycie 
każdego słupa zostanie wykonany wspornik dystansujący siatkę polipropylenową od siatek 
ogrodzenia. 
8.5.1. Słupy 
Istniejące słupy z profilu stalowego 60 x 40 mm. Przedłużenia i wsporniki należy wykonać z 
identycznego profilu. Długość słupów (przedłużeń) 200 cm, długość wsporników 80 cm. Każdy s 
elementów wyposażony w dodatkowy skośny zastrzał podtrzymujący i usztywniający wspornik. 
Zastrzał wykonany z profilu 40 x 40 mm lub 40 x 60 mm. Każdy z w/w elementów wyposażyć w 
wewnętrzny rdzeń z profilu zamkniętego, stalowego dopasowanego do wewnętrznej średnicy rur 
przedłużacza i istniejącego słupa. Rdzeń o długości min. 160 cm, w połowie wystający dla 
zamocowania wewnątrz istniejących słupów. Elementy łączone ze sobą spawami ciągłymi. 
Elementy ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony o odcieniu maksymalnie 
zbliżonym do tego na istniejącym ogrodzeniu. 
Mocowanie do istniejących słupów za pomocą blachowkrętów – min. 8 szt. na każdy słup. 
Ilość:  18 szt. 
8.5.2. Siatki 
Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół). Siatka ochronna do piłki nożnej, 
polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 100/100 Grubość linki min. 4 mm. Kolor zielony. 
Wymiary siatek: 20,0 x 6,0 m. 
Ilość:  2 szt. 
 
8.6. Hala pneumatyczna 
8.6.1. Wstęp 
Podstawowymi elementami powłoki pneumatycznej są: system powłok, kotwienie hali po 
obrzeżu, system grzewczo-nadmuchowy, oświetlenie, drzwi główne i ewakuacyjne. 
Powłoki utrzymywane są powietrzem wdmuchiwanym do wnętrza poprzez wentylatory 
umieszczone w maszynowni. Ciśnienie panujące we wnętrzu jest niewyczuwalne dla człowieka. 
Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym jest rzędu 3 
hPa. Ciśnienie to w zupełności wystarcza aby oprzeć się sile parcia i ssania wiatru. 
Powłoka o wymiarach w rzucie 61,6 x 29,6 m. Wysokość 8,5-10,0 m. 
Powłoka jest obiektem systemowym. Wykonawca waz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć 
komplet dokumentacji powłoki wraz z atestami oraz obliczeniami statycznymi. 
Ze względu na niewielką odległość pomiędzy obrzeżem boiska a słupami ogrodzenia (30 cm) 
Projekt przewiduje montaż kotew powłoki po wewnętrznej stronie płyty boiska. Dopuszcza się 
umieszczenie kotew pomiędzy obrzeżem a ogrodzeniem pod warunkiem przedstawienia przez 
dostawcę systemu rozwiązań gwarantujących wzajemne nie uszkodzenie słupów ogrodzenia i 
powłoki. 
Uwaga: przed przystąpieniem do produkcji powłoki należy dokonać dokładnych pomiarów 
ogrodzenia tak aby wszystkie drzwi znalazły się w równiej odległości pomiędzy dwoma słupami 
ogrodzenia. 
8.6.2. System powłok 
Powłoka jest samonośna utrzymywana nadciśnieniem powietrza wtłaczanego pomiędzy powłoki 
i do wnętrza. Powłoka przyłączona jest do podłoża za pomocą specjalnych kotew. Wszystkie 
powłoki muszą być częściowo transparentne w sposób umożliwiający grę w dzień bez użycia 
światła sztucznego. Wymagany jest system bezlinowy. 
Powłoki muszą posiadać następujące parametry: 

 Gramatura całkowita min. 700 g/m2  



 Odporność na zerwanie min. 2500 N/50mm 

 Odporność na rozdzieranie min. 250 N 

 Odporność na temperaturę: min. od -40°C do +70°C 

 Odporność na promieniowanie uv >6 (wg. ISO EN 105 B02) 

 Posiadać atest na trudnozapalność 
Uwaga: Wykonawca dostarczy przed dostawą Zamawiającemu komplet dokumentów powłok 
potwierdzających powyższe parametry oraz ich próbki o wymiarach min. 20 x 20 cm. 
Układ tworzy system dwóch powłok, każda wykonana z materiału PCV spełniającego wymogi 
bezpieczeństwa, a przede wszystkim normę niepalności. Materiał PCV zabezpieczony przed 
grzybieniem i promieniowaniem uv. 
8.6.3. System grzewczo-nadmuchowy 
Wraz z powłoką należy dostarczyć maszynownię i zbiornik na paliwo. Maszynownia zasilana 
olejem opałowym dowożonym przez cysternę i magazynowanym w zbiorniku wolnostojącym. 
Powłoki utrzymywane są w górze wewnętrznym nadciśnieniem, wytwarzanym przez system 
dmuchaw (wentylatorów). Zatem nieustannie pracujące dmuchawy napędzane silnikiem 
elektrycznym wytwarzają we wnętrzu konieczne nadciśnienie. Z kolei do ogrzania zimnego 
powietrza wykorzystywany jest wymiennik CO umieszczony za dmuchawami. Część powietrza z 
przestrzeni wewnętrznej jest ssane z powrotem do części nadmuchowej gdzie dochodzi do 
zmieszania z świeżym powietrzem. W ten sposób zagwarantowana jest nieprzerwana cyrkulacja 
ciepłego powietrza oraz równomierne ogrzanie hali. Powłokę należy wyposażyć w odpowiednio 
rozmieszczone czujniki termostatyczne i w kanale powietrznym gwarantujące równomierne 
utrzymanie temperatury powietrza. W godzinach nocnych aparatura utrzymuje temperaturę w 
taki sposób, by nie dochodziło do ewentualnego zmrożenia nawierzchni sportowej.  
System musi być wyposażony jest w automatyczne zasilanie awaryjne. W momencie przerwy w 
dostawie energii elektrycznej automatycznie uruchamiany jest niezależny wentylator na bazie 
silnika DIESLA który, wytwarza odpowiednie ciśnienie potrzebne do utrzymania powłoki przez 
okres min. 10 godzin. 
maszynownia powinna mieć minimalne wymogi: 
- nominalna moc grzewcza min. 250 kW 
- minimalna wydajność nadmuchu (wentylator elektryczny) – 20.000 m3/h 
- minimalna wydajność nadmuchu (wentylator pracujący na silniku diesla) – 15.000 m3/h 
- moc silników elektrycznych min. 10 kW 
- typ wolnostojący, niewymagający obudowania. 
Maszynownia dostosowana do ustawienia na zewnątrz - odporna na warunki atmosferyczne nie 
wymagająca ustawienia pod dachem lub w pomieszczeniu. Urządzenie wolnostojące, 
niewymagające wykonania fundamentów. 
Urządzenie zasilane olejem opałowym z niezależnego zbiornika. 
Moc urządzenia i jego parametry muszą być tak dobrane przez dostawcę aby zapewnić 
prawidłowe i ekonomiczne użytkowanie powłoki. 
8.6.4. Zbiornik na olej opałowy 
Zbiornik systemowy, dwupłaszczowy o pojemności min. 5000 l. Zbiornik okrągły, wykonany z 
tworzyw sztucznych, dostosowany do ustawienia na zewnątrz - odporna na warunki 
atmosferyczne nie wymagająca ustawienia pod dachem lub w pomieszczeniu. Urządzenie 
wolnostojące, niewymagające wykonania fundamentów. 
Zbiornik wyposażony w min.: 

 Właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym i zewnętrznym. 

 Króćce dostosowane do podłączenia do maszynowni i do napełniania. 

 Bezprzewodowy wskaźnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem przecieku. 

 Izolację termiczną zbiornika wewnętrznego. 
8.6.5. Drzwi 
Drzwi wejściowe i awaryjne muszą być one tak skonstruowane aby nie dochodziło przez nie do 
nadmiernej utraty wewnętrznego ciśnienia we wnętrzu. Jako drzwi wejściowe stosuje się 
specjalne drzwi obrotowe. 
Podstawowym wyposażeniem powłoki pneumatycznej są pojedyncze drzwi obrotowe, które 
służą jako główne drzwi wejściowe i wyjściowe. Dodatkowo powłoka wyposażona jest w drzwi 
ewakuacyjne w ilości 4 sztuk. 



Uwaga: Inwestor jest w posiadaniu drzwi obrotowych. Istnieje możliwość ich wykorzystania po 
określeniu takiej możliwości przez Oferenta po oględzinach na terenie Ośrodka Sportu. 
Czynność tę należy wykonać przed złożeniem oferty. 
 
8.6.6. Oświetlenie 
Do oświetlenia wewnętrznego należy zastosować oprawy LED typu High Bay o mocy ok. 200W 
każda. Źródło światła znajduję się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów. Projektory 
umieszczone są pod sklepieniem. 
Załączanie oświetlenia z podziałem na min. dwie niezależne strefy. 
Dostarczone oświetlenie musi zapewnić natężenia na poziomie min. 200 lx, zgodne z 
obowiązującymi przepisami. Dostawca powłoki zobowiązany będzie do przedstawienia obliczeń 
i symulacji rozkładu natężenia światła. 
8.6.7. Kotwienie 
Odstępy między kotwami wynoszą max. 2,5 m. Zakończone są specjalnymi uchwytami, do 
których przykręca się sieć z lin stalowych. Kotwienie hali zaprojektowane jest w sposób taki, aby 
kotwy odbierały siły statyczne z powłoki, i miały zapewniona nośność zgodną obliczeniami 
statycznymi hali – min 48 kN. Niniejszy projekt przewiduje kotwienie kotwami gruntowymi typu 
Duckbill MR1. 
Kotwy należy montować po wewnętrznej stronie obrzeży boiska w odległości nie większej niż 20 
cm od nich. 
Każda z kotew wyposażona w dekiel do którego należy przykleić trawę syntetyczną identyczną 
jak układana na boisku. Wierzch dekla musi być zlicowany ze spodem trawy syntetycznej 
boiska. 
Kotwy muszą być tak wykonane i zainstalowane aby nie było możliwości potknięcia się o nie 
użytkowników gdy powłoka nie jest rozstawiona. Dostawca systemu przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu sposób zabezpieczenia kotew. 
8.6.8. Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne 
Nad wejściem głównym i wejściami ewakuacyjnymi należy zainstalować oprawy led IP65 LED 
1h. Oprawa jednozadaniowa z autotestem i własnym źródłem zasilania zapewniającym 1 
godzinne świecenie po ustaniu napięcia zasilającego. 
Ponadto na sklepieniu hali należy umieścić lampy awaryjne LED jednozadaniowe z autotestem i 
podtrzymaniem światła 1h, zasilanych niezależnie od oświetlenia głównego. 
8.6.9. Czujnik wiatru 
Powłoka musi być wyposażona w czujniki zwiększające odpowiednio ciśnienie w powłoce 
odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych. Czujniki muszą być tak rozmieszczone 
aby prawidłowo reagować (nie być osłonięte od wiatru, śniegu itp). Urządzenie musi reagować 
na min. wiatr i opady śniegu. Istnieje możliwość instalacji stacji na istniejących słupach 
oświetleniowych. 
8.6.10. Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalacja pracuje w układzie TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest za pomocą 
szybkiego wyłączenia poprzez wyłącznik różnico prądowy. 
Ochrona reaguje również na upłynności powstałe w skutek zawilgocenia lub miejscowego 
uszkodzenia instalacji. 
Spadek napięcia 
Spadek napięcia dla najdłuższego obwodu od złącza nie przekroczy 2,5% 
 
8.7. Wiata magazynowa 
Na wykonanym utwardzeniu należy ustawić wiatę przeznaczoną do magazynowania powłoki 
wraz z osprzętem. Wiata, w formie gotowego produktu, fabrycznie nowego, kolor zielony. Wiata 
wyposażona w pełne ściany i dach oraz w dwuskrzydłowe drzwi na krótszym boku. Zamknięcie 
na kłódkę. 
Wymiary wiaty muszą być dostosowane do wygodnego składowania elementów powłoki. 
Powierzchnia wiaty nie mniejsza niż 30 m2 i nie większa niż 35 m2. 
 
8.8. Zasilanie maszynowni hali 
Zasilanie maszynowni odbywać się będzie z nowej rozdzielnicy RG umiejscowionej na terenie w 
okolicy słupa oświetleniowego. Rozdzielnice należy wykonać w obudowie termoutwardzalnej z 
daszkiem posadowionej na fundamencie prefabrykowanym, wyposażoną w zamek, o stopniu 
ochrony IP54, IK10, klasa ochronności II. Szacowane wymiary 800 x 600 x 250 mm. 



Rozdzielnica RG będzie zasilana kablem YKY 4x50 mm2 ze złącza kablowego w istniejącym 
maszcie oświetleniowym. W obwodzie linii RG zamontować podlicznik energii oraz 
zabezpieczenie rozłącznikiem bezpiecznikowym 63/160A. Rozdział PEN na PE i N dokonać w 
rozdzielnicy RG. Zasilanie maszynowni hali wykonać kablem YKY 5x6 mm2 układanym w ziemi 
w rurze osłonowej 75 mm. 
8.8.1. Układanie linii kablowych 
Na zewnątrz projektowane linie kablowe układać linią lekko falistą na głębokości 70 cm. Na dnie 
wykopu wykonać 10 cm podsypkę piaskową, następnie ułożyć kabel w rurze i zasypać 10 cm 
warstwą piasku, następnie 10 cm gruntu rodzimego, na który ułożyć folię koloru niebieskiego i 
zasypać gruntem rodzimym. Na całej długości kable układać w rurach osłonowych.  
8.8.2. Instalacja uziemiająca 
Na całej długości wzdłuż kabli ułożyć bednarkę FeZn 4x30mm. Przy złączu kablowym oraz przy 
rozdzielnicy RG wykonać uziomy szpilkowe min 3m. Należy osiągnąć rezystancję mniejszą niż 

10. W RG należy dokonać rozdziały PEN na PE i N. Do położonej bednarki należy przyłączyć 
urządzenia maszynowni. 
8.8.3. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona podstawowa 
Na podstawie PN-HD 60364-6:2008 jako ochronę podstawową zastosowano izolację roboczą 
przewodów. 
Ochrona dodatkowa 
Szybkie wyłączanie zasilania. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej 
zastosowano szybkie wyłączanie zasilania polegające na połączeniu części przewodzących 
dostępnych z uziemionym przewodem PE i powodujący w warunkach zakłóceniowych 
samoczynne odłączenie zasilania. Układ zasilania TN-S. 
8.8.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej poprzez montaż w 
rozdzielni oświetlenia ograniczników przepięć klasy C. 
8.8.5. Badania i pomiary instalacji 
Badania i pomiary odbiorcze 
Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
skład badań pomontażowych wchodzą: 
• Oględziny 
• Badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej impedancji pętli 
zwarcia 
• Badanie działania wyłącznika różnicowo-prądowego 
• Badanie rezystancji izolacji przewodów 
• Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń , dokręcenie styków) 
• Badanie rezystancji uziemienia 
Badania i pomiary eksploatacyjne 
Eksploatację instalacji i urządzeń należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

BUDOWA HALI PNEUMATYCZNEJ 
WRAZ Z REMONTEM BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy Sosnkowskiego 3 

wraz modernizacją boiska” 
ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa 

dz. nr ew. 31/12, 31/13, obręb 2-11-12 

 
 1  Przedmiot inwestycji 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejąca funkcja, sportowo – rekreacyjna 
nie ulegnie zmianie. 
Projektowana hala nie jest budynkiem. Nie jest trwale związana z gruntem i jest instalowana i 
demontowana w miarę potrzeb. Po zdemontowaniu poszczególne elementy powłoki będą 
magazynowane w wiacie. Obok hali ustawiona będzie maszynownia hali ze zbiornikiem na olej 
opałowy. Dla ustawienie wiaty, maszynowni i zbiornika na olej opałowy zostaną wykonane 
utwardzenia. Żaden z w/w elementów nie będzie trwale związany z gruntem. 
Obiekt zostanie zasilony w energię elektryczną z istniejącej instalacji znajdującej się w maszcie 
oświetleniowym. 
Dla umożliwienia rozstawiania powłoki istniejące piłkochwyty znajdujące się za bramkami 
zostaną zdemontowane. Zamiast nich część słupów istniejącego ogrodzenia zostanie 
przedłużona i wyposażona we wsporniki do których zamontowane będą siatki piłkochwytowe. 
Przed każdorazowym rozstawieniem powłoki dolne panele ogrodzenia będą demontowane.  
Istniejąca nawierzchnia z trawy syntetycznej zostanie wymieniona na nową, posiadającą atest 
na trudnozapalność.  
 
 2  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Zespół boisk sportowych z budynkiem zapleczowym. 
 
 3  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie występują elementy mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 4  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
Prace budowlane mogą stwarzać zagrożenie upadkiem z wysokości maksymalnie ok. 15,0 m.  
 
 5  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Robotami szczególnie niebezpiecznymi będą roboty na wysokościach. 
 
 6  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie: 
Należy odpowiednio zabezpieczyć całą przestrzeń wokół budowy przed możliwością dostępu 
osób trzecich. 
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