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I. WYMAGANIA  OGÓLNE

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

      1.1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące materiałów, sprzętu,  transportu, 
obmiaru, kontroli jakości wykonania robót i odbioru robót placu zabaw. Podane wymagania ogólne muszą 
być  przestrzegane  przez  Wykonawcę  robót  w  powiązaniu  z  wymaganiami  szczegółowymi  Specyfikacji 
Technicznej. Specyfikacje techniczne oznaczają całość wymagań technicznych, w szczególności zawartych 
w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, zastosowanego materiału, 
produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub 
dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniały cel wyznaczony przez zamawiającego.

      1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:
– projektu placu zabaw
– przedmiaru robót
– wizji lokalnej w terenie
– uzgodnień z zamawiajacym

      1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika  Zamówie ń (CPV)
– 45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
– 37500000-3  Gry i zabawki, wyposażenie placów zabaw
– 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

      1.4. Dokumentacja projektowa, polskie normy i  inne przepisy oraz wymagania
Inwestycja powinna spełniać wymagania określone w:

– przepisach techniczni-budowlanych (Prawo budowlane)
– polskich normach 
– aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie
– warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych-wydanie MbiPMP 

1997 r. w zakresie wykonania małej architektury ogrodowej

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  kosztorysem 
ofertowym,specyfikacją techniczną, planem zagospodarowania działki i poleceniami Inspektora nadzoru.

       2.1. Przekazanie terenu
Zamawiajacy w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

       2.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą
Kalkulacja  ceny  oferty,  przedmiar  robót,  specyfikacja  techniczna  oraz  projekt  placu  zabaw  stanowią 
załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń  w  dokumentach kontraktowych,  a  o  ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy dostarczone materiały 
lub wykonane roboty nie będą zgodne z przedmiarem robót lub specyfikacją techniczną i będą miały wpływ 
na niezadawalającą  jakość  budowli  to  takie materiały zostaną  zastąpione innymi a budowla rozebrana i 
wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

       2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

 



      2.4. Zaplecze socjalne dla pracowników
W  trakcie  realizacji  budowy  Wykonawca  wspólnie  z  Inwestorem  winien  zapewnić  i  zorganizować 
pracownikom odpowiednie pomieszczenia socjalne. Wykonawca zobowiązany jest do właściwej eksploatacji 
sanitariatów.

       2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.

       2.6. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  p-poż.  i  raz  utrzymywać  sprawny  sprzęt  p-poż. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót przez personel wykonawczy.

       2.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem  (rurociągi,  instalacje  elektryczne).  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca bezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników.

       2.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przstrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

       3. MATERIAŁY

       3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora  nadzoru.  Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi 
Normami, aprobatami tecnicznymi i posiadanymi certyfikatami.

       3.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

       3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót 
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  zabudowania  i  były 
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

       3.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  przewiduje  możliwość  stosowania  różnych  rodzjów  materiałów  do  wykonywania 
poszczególnych  elementów robót,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektoranadzoru.

       4, SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie stanowił zagrożenia dla pracowników.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

       5. TRANSPORT

       5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszelkie materiały 
powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 



      5.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco na własny koszt  wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

       6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych  robót,  za  zgodność  z  dokumentacją  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wykonywaniu robót 
zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcą pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

       7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Inspektor 
nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  Koszty  związane  z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

       7.1 Pobieranie próbek
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

       7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

       7.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały które:

– posiadają certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998 r. (Dz.U. 
Nr 98/99).

– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą 
Techniczną

– znajdują się w wykazie wyrobów o których mowa w Rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 1998 r. (Dz.U. Nr 98/99).

       7.4. Dokumenty budowy

– protokoły przekazania terenów budowy
– protokoły z narad i ustaleń
– protokoły odbioru robót

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym  oraz  będą  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

       8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie sprawdzany z przedmiarem robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami w przedmiarze robót.

       9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym odbiorom:
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
– odbiorowi częściowemu
– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
– odbiorowi pogwarancyjnemu



       9.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz 
ilości  tych  robót,  które  w dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Gotowość  danej  części  robót  do 
odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie.

       9.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  jakości  i  ilości  wykonanych  robót.  Odbioru  częściowego  dokonuje 
Inspektor nadzoru.

       9.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

       9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości 
oraz  jakości.  Całkowite  wykończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona 
przez Wykonawcę oświadczeniem przekazanym Inwestorowi. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru  zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót  z kosztorysem 
ofertowym i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót  lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni o jaką wartość pomniejszy wykonane roboty. 

       9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego rob ót
Podstawowym dokumentem jest Protokół odbioru ostatecznego robót.
Do odbioru ostatecznego Wykonanwca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
– certyfikaty na znak bezpiczeństwa urządzeń ujętych w szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

       9.4 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

       10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą 
płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – PRZEDMIOT ODBIORU

       1. GRY I ZABAWKI, WYPOSA ŻENIE PLACÓW ZABAW (37500000-3)

       1.1 Roboty monta żowe
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  robót  montażowych  urządzeń  zabawowych,  rekreacyjnych  i  uzupełniających 
elementów małej architektury. 
Szczegółowy  wykaz  i  lokalizacja  urządzeń  określa  projekt  placów  zabaw.  Rozmieszczenie  urządzeń 
zaprojektowano  z  zachowaniem  stref  bezpieczeństwa  pomiędzy  nimi,  określonymi  w  dokumentacji 
producenta.  Urządzenia  w projekcie placów zabaw są  tak  zlokalizowane aby strefy bezpieczeństwa nie 
zachodziły na siebie.



      1.2. Materiały  
      1,2,1, Informacje podstawowe
Elementy zabawowe-katalogowane powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa i być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z normą PN-EN 1176-2009 oraz warunkami bezpieczeństwa 
określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz w przepisach w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny.
Sprzęt  rekreacyjny powinien być  rozmieszczony na placach zabaw w sposób umożliwiający zachowanie 
stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

       1.2.2. Wykaz urz ądzeń zabawowych dla placu zabaw w miejscowo ści Przywidz
– huśtawka wahadłowa podwójna
– huśtawka ważka
– bujak koniczynka
– bujak słoń
– bujak dino
– bujak auto
– zestaw zabawowy
– karuzela tarczowa
– drążki potrójne
– ławka z oparciem
– kosz na śmieci
– tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 

     1.2.3. Wykaz urz ądzeń zabawowych dla placu zabaw w miejscowo ści Borowina
– huśtawka wahadłowa podwójna
– huśtawka ważka
– karuzela krzyżowa
– bujak koniczynka
– bujak słoń
– zestaw zabawowy
– drążki potrójne
– ławka z oparciem
– kosz na śmieci
– tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 
– altana o kształcie czworoboku lub sześcioboku, rozpiętości konstrukcji  min. 4,0 m, dach z deski 

heblowanej  pokryty gontem bitumicznym,  dolna  część  ścian  pełna,  górna  część  ścian  ażurowa, 
podłoga z desek ułożonych na legarach, impregnacja ciśnieniowa

      1.2.4. Wykaz urz ądzeń zabawowych dla placu zabaw w miejscowo ści Sucha Huta
– huśtawka wahadłowa podwójna
– huśtawka ważka
– karuzela krzyżowa
– bujak koniczynka
– bujak słoń
– zestaw zabawowy
– sześciobok wielofuncyjny
– ławka z oparciem
– kosz na śmieci
– tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 

 
      1.2.5. Wykaz urz ądzeń zabawowych dla placu zabaw w miejscowo ści Marszewska Góra

– huśtawka wahadłowa podwójna
– karuzela krzyżowa
– bujak słoń
– bujak koniczynka
– zestaw zabawowy
– ławka z oparciem
– kosz na śmieci
– tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 
– kosz do koszykówki



     1.2.6. Monta ż urządzeń
Urządzenia  powinny  być  zamontowane  zgodnie  z  instrukcją  dostarczoną  przez  producenta.  Producent 
dostarcza  rysunki  techniczne,  schematy,  instrukcje  montażu  i  użytkowania  potrzebne  do  konserwacji  i 
napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania.

       1.3. Sprzęt
Wymagany jest sprzęt niezbędny do wykonania nawierzcni utwardzonych i zielonych (łopaty, kilofy, grabie, 
ubijaki, zagęszczarki, taczki) oraz do montażu urządzeń  zabawowych (poziomice, klucze specjalistyczne, 
wiertarki, wkrętarki). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko. Sprzęt musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i wykorzystywany zgodnie z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

       1.4. Transport
Ogólnodostępny dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych (samochód skrzyniowy, samochód 
samowyładowczy). Liczba środków transporu powinna zapewniać  prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie 
przewidzianym umową.

       1.5.  Wykonanie i zakres robót
Urządzenia  zamontować  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  placów.  Miejsce  prac  montażowych 
zabezpieczyć  przed  możliwością   przebywania  na  obszarze  prowadzonych  robót  osób  niepowołanych. 
Urządzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schować w odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą 
miejscu  lub  montażu  dokonać  niezwłocznie  po  dostarczeniu.  Podczas  prac  stosować  się  do  instrukcji 
danego urządzenia.

       1.6. Odbiór robót
Należy sprawdzić:

– zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu
– zgodność danych technicznych elementów składowych całych urządzeń bądź gotowych wyrobów z 

dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowanych materiałów
– zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonania powłok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego 

i zabezpieczeń przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia śrub i innych mocowań)

       2. WZNOSZENIE OGRODZEŃ (45342000-6)

       2.1. Roboty monta żowe
Przedmiotem niniejszej specyfikacji specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót montażowych ogrodzenia placów.

       2.2. Materiały
– przęsła z paneli z siatki metalowej
– furtka z siatki metalowej
– słupki metalowe
– łączniki metalowe
– materiały do wykonania fundamentów pod słupki

       2.3. Sprzęt
Wymagany jest sprzęt  niezbędny do wznoszenia ogrodzeń  (łopaty, kilofy,  grabie, poziomice, taczki, małe 
betoniarki), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko. 
Sprzęt musi być  utrzymywany w dobrym stanie i wykorzystywany zgodnie z przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu gwarantować powinna przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie 
przewidzianym umową.

       2.4. Transport
Ogólnodostępny dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych (samochód skrzyniowy, samochód 
samowyładowczy). Liczba środków transporu powinna zapewniać  prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie 
przewidzianym  umową.  Pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.



       2.5. Wykonanie i zakres robót
Montaż ogrodzenia

– wykonanie dołów pod słupki
– wykonanie fundamentów pod słupki
– ustawienie słupków metalowych
– montaż paneli z siatki metalowej
– montaż furtki

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć  przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót 
osób  niepowołanych.  Materiały  po  dostarczeniu  na  miejsce  budowy  należy  schować  w  odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu przed kradzieżą lub montażu dokonywać niezwłocznie po ich dostarczeniu.

       2.6. Odbiór robót
Należy sprawdzić:

– zgodność ilościową i jakościową dostarczonych materiałów z projektem
– zgodność danych technicznych elementów składowych
– zabezpieczenie antykorozyjne

       3. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZA BAW (45112723-9)

       3.1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje:

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
– wykonanie nawierzchni żwirowej
– wykonanie nawierzchni zielonych (trawniki, krzewy)

       3.1.1. Nawierzchnie z kostki betonowej
– wykonanie koryta pod nawierzchnię
– ułożenie obrzeży betonowych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
– wykonanie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
– wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm
– ułożenie kostki betonowej gr. 6cm

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża 
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.W  wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu e może odbywać się ruch budowlany niezwiązany 
bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy  nawierzchni.  Kruszywo  łamane  należy  po  rozścieleniu 
należy  zagęścić  mechanicznie  płytą  wibracyjną.  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  oraz  betonowa  kostka 
chodnikowa  układane  na  podsypce  piaskowo-cementowej  powinny  odpowiadać  pod  względem  jakości 
aktualnie obowiązującym normom i aprobatom technicznym. Kolorystyka nawierzchni betonowej winna być 
zgodna z projektem budowlanym.

       3.1.2. Nawierzchnie żwirowe
– wykonanie koryta pod nawierzchnię
– wykonanie warstwy nawierzchni ze żwirku czerwonego zaokrąglonego o frakcji 2-8 mm gr. 30 cm

Po wykonaniu i wyprofilowaniu koryta należy rozcielić warstwę grubości 30 cm żwirku czerwonego frakcji 
2-8 mm zagęszczając ją płytą wibracyjną.

       3.1.3. Nawierzchnie zielone (trawniki, krzew y)

Uwaga  : wykonanie nawierzchni zielonych nie jest uwzględnione w zakresie oferty, ponieważ będzie  
             wykonywane w terminie późniejszym.

Teren  przeznaczony  pod  nawierzchnie  zielone  należy  przed  przystąpieniem  do  przygotowania  gleby 
zniwelować w taki sposób,  aby jego powierzchnia łączyła jednolitą płaszczyzną zaprojektowane poziomy 
obrzeży sąsiadujących nawierzchni utwardzonych. Obrzeża nawierzchni powinny znaleźć  się  około 2 cm 
powyżej poziomu gleby. Warstwa urodzajna powinna mieć jednakową grubość na całej powierzchni, dlatego 
przed  wykonaniem  niwelacji  należy,  tam  gdzie  jest  to  niezbędne,  zebrać  wierzchnią  warstwę  gleby  z 
powierzchni  terenu  i  rozłożyć  na  swoim  miejscu  po  wykonaniu  niwelacji.  W  miejscach,  gdzie  grubość 
warstwy urodzajnej jest niewystarczająca należy ją uzupełnić glebą zebraną z terenu przed rozpoczęciem 
prac budowlanych. Warstwa powierzchniowa powinna być  spulchniona na głębokość min. 20 cm. Należy 
usunąć z tej głębokości wszelkie odpady, a z powierzchni gleby wszystkie kamienie i grudy ziemi większe niż 



2,5 cm. Przygotowana warstwa powierzchniowa do głębokości 20 cm powinna mieć strukturę gruzełkowatą. 
Teren pod trawniki  należy przekopać  mechanicznie lub w razie potrzeby ręcznie a następnie wygrabić  i 
uwałować. Posiać mieszankę traw w ilości 40 g/m². Wysiane nasiona należy przykryć cienką warstwą gleby. 
Nasadzenie projektowanych drzew i krzewów, wg wybranych gatunków, należy wykonać w przewidzianych 
na planie miejscach zgodnie z rys.  A-1 w skali  1:100.  Wielkość  sadzonych roślin powinna zapewnić  ich 
przyjęcie. Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

       3.2. Materiały
Zastosowane  materiały  powinny  mieć  odpowiednie  atesty  i  certyfikaty  oraz  odpowiadać  obowiązującym 
normom i przepisom.

       4.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Roboty na odbiorze końcowym odbiera komisja powołana przez Inweswtora na podstawie dokumentacji 
projektowej  i  przepisów  zwiazanych.  Inwestor  na  pisemny  wniosek-zgloszenie  Wykonawcy  o  terminie 
planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowiązek sprawdzenia i oceny:

– zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń
– zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną
– przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń
– certyfikatów bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia
– posiadania  aprobat  technicznych  i  innych  dokumentów  normujących  wprowadzanie  do  obrotu  i 

stosowania w budownictwie
– uporządkowania terenu po realizacji zadania

Komisja  po  dokonaniu  pozytywnego  odbioru  sporządza  i  podpisuje  protokół  odbioru  końcowego  robót. 
Protokół ten stnowi podstawę  do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za zakończone i  odebrane 
roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu końcowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do 
użytkowania. 
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wamaganej jakości w dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  o  ile  pomniejszy  wartość  wykonanych robót  w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

      5.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, do których 
należy się stosować:

PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania
                                 bezpieczeństwa i metody badań.  
PN-EN 1176-2-2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe  wymagania
                                 bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-3-2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 3: Dodatkowe  wymagania
                                 bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania
                                 bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.  
PN-EN 1176-6-2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 6: Dodatkowe  wymagania
                                 bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
PN-EN 1176-7-2009 Wyposażenie placów zabaw.i nawierzchnie - Część 5: Wytyczne instalowania,
                                 sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1177-2009    Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod
                                 badań.


