
Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego GO.203.1.2019

Przedmiotem zadania jest renowacji/regeneracji istniejącej nawierzchni trawiastej na boisku 
stadionu LA POSiR O/Golęcin w Poznaniu ul.Warmińska 1.

W trakcie realizacji zlecenia zamawiający dopuszcza rozgrywanie zawodów LA w rzucie dyskiem, 
oszczepem, ew. młot.

Boisko o powierzchni ok. 6 300m2. Podstawowy wymiar boiska 65m x 93,5 m.Teren w 
przeważającej większości jest pokryty istniejącym trawnikiem, na którym są liczne nierówności 
oraz ubytki. Boiska wyposażone jest w automatyczny system nawadniania.

Wymogi PZLA bo

Renowację nawierzchni boiska należy wykonać metodą pozwalającymi na użytkowanie terenu od 
25.06.2019r.

W zakresie robót należy uwzględnić następujące prace:

- badanie podłoża na zawartość składników odżywczych dla roślin, badanie pH gleby i jej 
zasolenia,

- usunięcie z nawierzchni wszelkich zanieczyszczeń: m.in. kamienie, gałęzie, szkło, gruzy, itp.,

- odchwaszczanie boiska według potrzeb

- przygotowanie podłoża do renowacji przez skoszenie trawy na odpowiednią wysokość,

- wertykulacja z zebraniem i wywozem obumarłego materiału roślinnego,

-mechaniczne równanie wierzchniej warstwy murawy –frezowanie -  celem zniwelowania „górek” -
przy czym należy pamiętać aby zabieg nie był zbyt głęboki żeby nie uszkodzić systemu 
korzeniowego ,

- uzupełnienie ziemią urodzajną dziur,zagłębień i ponowne wyrównanie nierówności na boisku-
ilość materiału wg potrzeb,

- zasiew perforacyjny nasion traw  wraz z piaskowaniem i włókowaniem boiska-materiał piasek 0-2
wg potrzeb,

- nawożenie nawozami mineralnymi boiska w oparciu o chemiczną analizę gleby w okresie 
wegetacyjnym od dnia 1 kwietnia do 24 czerwca włącznie-3 krotne,

- regularne koszenie trawy do dnia 24 czerwiec,

-aeracja boiska druga połowa czerwca,

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu całorocznej instrukcji pielęgnacji nawierzchni 
trawiastej boiska (m.in.,. wytyczne do koszenia, nawożenia , odchwaszczania, odgrzybiania, 
podlewania, spulchniania, napowietrzania, itp.) .

Renowacje boiska należy wykonać w terminie 24 czerwiec 2019r.

Nie przewiduje się odbiorów częściowych. Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.Termin odbioru 25.06.2019r. Podstawą 
przystąpienia do odbioru jest uzyskanie przez Wykonawcę na całej powierzchni boiska gęstej, 
soczyście zielonej nawierzchni trawiastej, pozbawionej nierówności .Na dzień odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić  raport geodezyjny/pomiarowy boiska uwzględniający,że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami nachylenie sektora rzutów tzw. nachylenie podłużne mierzone w 
kierunku rzutu,nie może przekroczyć stosunku 1:1 000 (0,1 %). 




