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KODY ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

CPV - 45111213-4 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU  

CPV - 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE  

CVP - 45111291-4 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CPV - 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG  

CVP - 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 

CVP - 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 

CVP - 45223800-4 MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

 
 

 

 

Niniejsze opracowanie ma posłużyć jako materiał wyjściowy do przygotowania zamówienia publicznego 
na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pomlewie w ramach 
rządowego programu „Radosna szkoła”.  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
1.1.1. Przedmiot inwestycji - szkolny plac zabaw realizowany w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła”   
1.1.2. Powierzchnia planowanego placu zabaw - ok. 240 m2 – „mały” plac zabaw wg Uchwały Nr 
112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna 
szkoła”. 
1.1.3 Zakres zadania: 
- wykonanie nawierzchni amortyzujących upadek 
- założenie zieleni 
- montaż wyposażenia (urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna) 
- wykonanie ogrodzenia 
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.2.1. Lokalizacja zadania – działka nr 301, obręb: Pomlewo; właściciel: Gmina Przywidz.  
1.2.2. Teren inwestycji – ogrodzony teren przyszkolny. Planowany plac zabaw powstanie w otoczeniu 
budynku szkoły, budynku gospodarczego, boiska szkolnego i dydaktycznego ogrodu przyszkolnego. 
Otoczenie drugiego planu to łąki i pola uprawne. 
1.2.3. Typ zagospodarowania – zadbany przyszkolny teren zieleni.  
1.2.4. Infrastruktura i komunikacja. 
- w miejscu planowanego placu zabaw brak uzbrojenia podziemnego, 
- w pobliżu znajduje się słup linii energetycznej, 
- nie wyklucza się istnienia na terenie planowanego zdania innych urządzeń infrastruktury, które nie 
zostały zgłoszone do inwentaryzacji, 
- dojazd do terenu inwestycji istniejącym układem komunikacyjnym.  
1.2.5. Ukształtowanie terenu inwestycji. 
- teren płaski, 
1.2.6. Istniejąca zieleń 
- teren porośnięty z rzadka drzewami owocowymi i ozdobnymi oraz krzewami: kilka pojedynczych 
i niski, liniowy żywopłot. 
- nawierzchnia – trawiasta. 
1.2.7. Istniejące elementy wyposażenia 
- pozostałość po metalowym słupku z fragmentem betonowego fundamentu 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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1.2.8. Plan sytuacyjny z lokalizacją planowanego  placu zabaw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: lokalizację planowanego placu zabaw należy traktować jako przybliżoną; ostateczny kształt i  
lokalizację określi projekt, który powinien uwzględniać najkorzystniejsze dla planowanych celów  
rozmieszczenie elementów i funkcji planowanego placu zabaw. 
 
1.2.9. Zdjęcia poglądowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj.1. Teren opracowania. Duża strzałka wskazuje lokalizację planowanego placu  
zabaw, mała istniejący żywopłot. 
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Zdj.2. Otoczenie planowanego placu zabaw. Po lewej szkoła, po prawej budynek gospodarczy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj.3. Otoczenie planowanego placu zabaw. Boisko przyszkolne. 
 
 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy 
- przedmiot zadania - zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pomlewie 
w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. 
- przeznaczenie - plac zabaw dla dzieci z klas I – III  
- na teren placu należy zapewnić swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu (w szczególności 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). 
- teren placu zabaw należy zabezpieczyć przed dostępem psów. 
 
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
1.4.1. Orientacyjne dane powierzchniowo – kubaturowe: 
- powierzchnia placu zabaw („mały” plac zabaw) – ok. 240 m², 
w tym: 
• ok. 150 m² - nawierzchnia strefy zabaw (pomarańczowa) - syntetyczna bezpieczna, amortyzująca 
upadek dziecka z wysokości 1,5m (piankowa, gumowa), gdzie będzie zamontowany sprzęt rekreacyjny 
• ok. 20 m² - nawierzchnia strefy komunikacyjnej (niebieska) - typu tartan (lub inna syntetyczna)  
• ok. 70 m² - powierzchnia przeznaczona pod zieleń – przewidziana jako trawnik. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
2.1.1. W ramach prac przygotowawczych należy: 
- dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany plac zabaw, 
- uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania 
(rzędne powierzchni terenu inwestycji), 
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- w razie potrzeby dokonać badań gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb 
posadowienia urządzeń i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód 
opadowych na terenie działki, 
-  w razie potrzeby uzyskać mapę do celów projektowych, 
- wykonać inwentaryzację zieleni. 
 
2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.2.1. Przy projektowaniu placu zabaw należy uwzględnić istniejące elementy zagospodarowania terenu 
(w szczególności drzewa, krzewy, żywopłoty i ogrodzenia). 
2.2.2. Fragment terenu przeznaczony pod ustawienie urządzeń wyposażenia i ciągów komunikacyjnych 
powinien posiadać konfigurację płaską, by nie stawiać przeszkód w dostępności dla dzieci, bądź osób 
niepełnosprawnych (spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5 %). Nie stosować schodów terenowych. 
2.2.3. Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, 
stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami) - lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów 
stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
2.2.4. Wejście na teren placu zabaw należy sytuować od strony budynku szkoły. 
2.2.5. W przypadku zastosowania zjeżdżalni metalowej sytuować ją w orientacji północnej lub 
wschodniej, żeby uniknąć nagrzewania się ślizgu. 
2.2.6. Nawierzchnię syntetyczną przewidzieć jako układaną z płytek. 
2.2.7. Część przeznaczoną od zieleń zaplanować jako trawnik. 
 
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
2.3.1. Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem 
formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny: charakteryzować się wysokimi 
walorami estetycznymi, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz powinny być 
zgodne z Polskimi Normami. 
 
2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
2.4.1. Konstrukcja elementów wyposażenia szkolnego placu zabaw oraz ogrodzenia powinna być 
zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; 
przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia. 
2.4.2. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, 
odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. 
2.4.3. Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość 
i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i budowlanej. 
2.4.4. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być 
trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią 
producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą 
gruntową parametry posadowienia. 
 
2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 
2.5.1. Nawierzchnie. Wymagania ogólne: 
- wszystkie nawierzchnie powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień 
skanalizowanych. 
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- nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie 
niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczególności nawierzchnie należy realizować 
zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). 
- kolorystyka nawierzchni placu zabaw powinna być zgodna z założeniami programu „Radosna szkoła”. 
Nie dopuszcza się żadnych odstępstw od przyjętej kolorystyki. 
 
2.5.2. Nawierzchnia strefy zabaw (pomarańczowa) syntetyczna, z płytek 
- nawierzchnia strefy zabaw powinna być przepuszczalna, do stosowania na zewnątrz (zgodnie 
z normą), do umieszczania w niej elementów do ćwiczeń ruchowych. 
- nie dopuszcza się malowania nawierzchni w celu nadania jej wymaganego koloru. 
- nawierzchnia strefy zabaw powinna być wykonana na podłożu z kruszywa kamiennego 
stabilizowanego mechanicznie – wg wytycznych producenta nawierzchni. 
- w celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na powierzchni spadek ok. 1,0%. 
- w przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów słabo przepuszczalnych lub 
nieprzepuszczalnych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. 
- konstrukcja nawierzchni w strefie zabaw powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości 
zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla 
urządzenia) lecz nie mniejszej niż 1,5 m. 
- nawierzchnię strefy zabaw należy ograniczyć obrzeżem na styku z nawierzchnią trawiastą. 
- nawierzchnia w strefie zabaw powinna mieć kolor pomarańczowy w odcieniu zbliżonym do PANTONE 
152 C, RAL 2011 – TIEFORANGE. 
 
2.5.3. Nawierzchnia strefy komunikacyjnej (niebieska) syntetyczna 
- nawierzchnia strefy komunikacyjnej powinna zostać wykonana z wyrobów typu tartan (lub inna 
syntetyczna, zgodna z wymogami przywołanej normy). 
- nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem na styku z nawierzchnią trawiastą. 
- w celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2,0%. 
- nawierzchnia komunikacyjna powinna mieć kolor niebieski w odcieniu zbliżonym do PANTONE 540 C, 
RAL 5003 – SAPHIRBLAU. 
 
2.5.4.Nawierzchnia trawiasta 
- istniejącą nawierzchnię trawiastą należy poddać rekultywacji. 
- w miejscu zniszczonych trawników w wyniku prowadzenia robót budowlanych należy wykonać nową 
nawierzchnię trawiastą: 

◦ nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy 
odpływ wody, 

◦ przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, 
korzeni, itp.), 

◦ po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy 
zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią, a następnie teren 
przeznaczony pod trawnik ograniczyć obrzeżem i wyrównać, 

◦ podłoże należy przygotować najlepiej na 3-5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie 
systematycznie go odchwaszczać (można zastosować środki chwastobójcze), 

◦ zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż to wynika 
z obliczeń powierzchni trawiastej. 

 
2.5.5. Wyposażenie. 
- szkolny plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej 
dzieci. 
- wyposażenie placu zabaw powinno posiadać min. 3-letni okres gwarancyjny. 
- zestawienie rodzaju i ilości urządzeń zabawowych: 
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• zestaw zabawowy – 1 szt. 
przeplotnia wspinaczkowa, zjeżdżalnia, mostek linowy, talerzowe krążki do przeskoków 
zawieszone na linach, stojak obrotowy, tor sprawnościowy złożony z trzech pionowych 
elementów z dużym otworem pośrodku każdego, gdzie zabawa polega na przechodzeniu przez    
otwory; 
elementy konstrukcyjne stalowe, elementy plastikowe z tworzywa LLDPE 
przybliżone wymiary  powierzchni terenu pod zestaw: 6,8m x 5,6m 

• huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. 
łańcuch ocynkowany, pokryty tworzywem gumowym, łożyska kulkowe samosmarujące, 
siedziska ze stali, powlekane tworzywem gumowym 
elementy konstrukcyjne stalowe 

• bujak sprężynowy, dwuosobowy – 1 szt. 
sprężyna stalowa, siedzisko - płyta HDPE  

• ławka z oparciem – 2 szt. 
elementy konstrukcyjne z rur stalowych, siedzisko z drewna lub z tworzywa sztucznego 

• kosz na śmieci – 1 szt. 
metalowy 

• tablica informacyjna – 1 szt. 
stelaż z rur stalowych 

- przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachowywać strefy 
bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta. W projekcie strefy te 
powinny być określone w sposób czytelny i jednoznaczny. Strefy bezpieczeństwa nie mogą się 
nakładać na siebie. 
- urządzenia zabawowe powinny być gotowymi elementami systemowymi. 
- wszystkie urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać 
się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki 
atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z  Polskimi Normami oraz 
z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach 
i placówkach (powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane 
jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do 
użytkowania). 
 - wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale 
związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta 
wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową 
parametry posadowienia. 
- tablica informacyjna powinna być wykonana wg wzoru wymaganego przez MEN zawierającego logo 
programu „Radosna szkoła” oraz informację, że plac zabaw został wyposażony w ramach programu 
„Radosna szkoła”. Ponadto powinna zawierać regulamin określający zasady i warunki korzystania ze 
szkolnego placu zabaw (z uwzględnieniem zakazu wprowadzania zwierząt, zakazu palenia wyrobów 
tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów 
spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do 
dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. 
- przy urządzeniach zabawowych powinny znaleźć się tablice z instruktażem korzystania, tak aby 
osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować 
bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 
Treść regulaminu przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym. 
- zjeżdżalnia powinna być wykonana z metalu - ze stali nierdzewnej; wówczas ślizg bez łączeń lub 
z tworzywa sztucznego 
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2.5.6. Ogrodzenie 
- działka, na której ma powstać plac zabaw jest ogrodzona, jednak z uwagi na duży obszar tej działki 
należy wykonać ogrodzenie samego placu zabaw.  
- w ogrodzeniu placu zabaw należy przewidzieć jednoskrzydłową furtkę z zamkiem o szerokości 
użytkowej ok. 1,2 m.  
- wszystkie nowe elementy ogrodzenia wraz z ich montażem powinny być wykonane z paneli 
systemowych, malowanych proszkowo, o wysokości ok. 1,2 m, zapewniające bezpieczeństwo 
użytkownikom placu zabaw i pozostałym uczniom (brak ostrych krawędzi, brak ostrych zakończeń, itp.), 
powinny odznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki 
atmosferyczne. 
 
2.5.7. Wymagania dotyczące wykończenia. 
- elementy drewniane powinny być impregnowane ciśnieniowo. 
- łańcuchy winny być ocynkowane. 
- wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone 
nakładkami. 
- drewniane elementy muszą być dodatkowo malowane farbami impregnującymi do drewna. 
 
2.5.8. Materiały 
- elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych i ogrodzenie przewidzieć jako metalowe ze stali 
nierdzewnej lub powlekanej, malowanej proszkowo 
- w urządzeniach zabawowych zastosować tworzywo HDPE i LLDPE 
 
2.6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.6.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do Wykonawcy należy geodezyjne wytyczenie punktów pomiarowych obiektów budowlanych 
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca musi zapewnić: 

• komunikację – dostęp z publicznych dróg dojazdowych do placu budowy oraz komunikację 
na terenie placu budowy, umożliwiające dostawy materiałów i pracę sprzętu,  

• utrzymanie w czystości sąsiednich terenów przyległych do budowy w związku z transportem 
materiałów lub pracami prowadzonymi na budowie, 

• przygotowanie placu budowy, 

• oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

• oznaczenie wjazdu i wyjazdu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, 

• zaopatrzenie placu budowy w niezbędne media do jej prowadzenia, 

• stworzenie zaplecza budowy – odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla pracowników, 
właściwego składowania materiałów 
i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót: 

• wszelkich instalacji wskazanych podczas przekazania placu budowy oraz zaznaczonych na planie 
zagospodarowania terenu, 

• zieleni na terenie budowy oraz drogi, 

• wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem przez czynniki związane z budową. 
 



AB PROJEKT Aleksandra Bobkiewicz • ul. Pawła Gdańca 6A/8, Gdańsk • tel. 880 518 738  8 

 

Po wykonaniu swojego zakresu robót Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia placu budowy 
oraz terenu wokół w stanie uporządkowanym – (teren uprzątnięty, wyrównany) i usunięcia zaplecza 
budowy, wszelkich pomocniczych konstrukcji, zabezpieczeń. 

2.6.2. Materiały 

Do użycia można dopuścić materiały, które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i są zgodne z dokumentacją projektową. 
Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobu, ma uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie muszą posiadać 
oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia o jego zgodności z dokumentacją oraz przepisami 
i normami. 

Produkty  przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  

Każda partia materiałów musi posiadać jeden z wyżej wymienionych dokumentów. Wykonawca jest 
zobowiązany do przechowywania tych dokumentów podczas budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Wszelkie odstępstwa wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Każdy materiał i urządzenie dostarczone na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
a. jakości, 
b. zgodności z projektem,  
c. zgodności z atestem wytwórni,  
d. jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 
Każda partia materiału oraz urządzenia dostarczone na budowę przed wbudowaniem muszą uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały i urządzenia odrzucone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego muszą być w określonym przez niego czasie usunięte z terenu budowy. 

Materiały i urządzenia składowane na placu budowy muszą być zabezpieczone przez Wykonawcę 
w celu zachowania jakości 
i właściwości do robót oraz dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wyroby powinny być przechowywane w warunkach określonych przez producenta i zużyte w czasie 
określonym terminem gwarancji. Przy zastosowaniu i przechowywaniu materiałów stosować Instrukcje 
Technologiczne producenta. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji określającej zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń oraz  certyfikatów, atestów i świadectw dotyczące jakości i możliwości 
zastosowania urządzeń zgodnie Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 
z 2003r). 
 
2.6.3. Wykonanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego: 

• użycia materiałów i urządzeń wariantowych, zamiennych lub nieokreślonych w Dokumentacji 
Projektowej czy Specyfikacji Technicznej oraz sprzętu wariantowego i zamiennego, 

• sposobów przechowywania i użycia materiałów innych niż podawanych w Instrukcji 
Technologicznej, 
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• terminów obmiarów i odbiorów robót oraz terminów wykonania robót poprawkowych, 

• zakresu kontroli jakości materiałów i robót, których zakres kontroli nie jest normowany 
w Specyfikacji Technicznej i Normach. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• jakość wykonania robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Umową, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i sztuką budowlaną, 

• stworzenie systemu kontroli jakości i prowadzenie kontroli jakości robót i materiałów 

• prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej w zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, 

• obmiar robót  

• wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

• bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,  

• przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz BHP, 

• ochronę własności publicznej i prywatnej na powierzonym terenie, 

• szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych występujących w terenie 
i zobowiązany jest w tym zakresie posiadać odpowiednie ubezpieczenie, a w przypadku ich 
uszkodzenia zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji o awarii, 

• porządek na budowie i sukcesywny wywóz na wysypisko wszelkich odpadów z placu budowy 
i powstałych w trakcie realizacji robót, 

• unikanie wytwarzania nadmiernego hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gleby i innych szkodliwych 
działań. 

 
Dokumentacja budowy: 

• zgłoszenie  wraz z załączoną Dokumentacją Projektową, 

• dokumenty laboratoryjne (certyfikaty, deklaracje zgodności, recepty wyniki badań), 

• protokóły przekazania terenu budowy, odbiorów, narad, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi  

• operaty geodezyjne. 
 
2.6.4. Odbiór robót 
Odbiór robót określa prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodności z Umową, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i sztuką budowlaną. 
Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiory wykonywane w związku z Umową: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny – po okresie gwarancji, rękojmi.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Odbiór robót jest przeprowadzany na podstawie oględzin robót i dokumentów stwierdzających zgodność 
wykonania robót z Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Normami, poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuką budowlaną. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  

• zatwierdzoną Dokumentację Projektową, 
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• dokumenty laboratoryjne – protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości wbudowanych 
lub użytych materiałów do wykonania, 

• protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (międzyfazowych) stwierdzających prawidłowe 
przygotowanie podłoża, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

• ekspertyzy techniczne jeśli były wykonywane. 
Dodatkowo do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić dokumentację powykonawczą – 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
1.1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / DECYZJA 
O WARUNKACH ZABUDOWY 
1.1.1. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała 
Nr VII/68/07 Rady Gminy Przywidz z dn. 25 maja 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Pomlewo. 
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  
2.1. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
2.1.1. Zamawiający Gmina Przywidz oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów, posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością (działka nr 301) na cele budowlane. 
 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
3.1. USTAWY 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881). 
- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360, ze zm.). 
- USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 

2275). 
- USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami). 
 
3.2. ROZPORZĄDZENIA I UCHWAŁY 
- Uchwała Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie Rządowego programu 

wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia - „Radosna szkoła”. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563) 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 
stycznia 2003 r.). 

 
3.3. NORMY 
- Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz.690 ze zm.). 

- PN-EN 1176-1:2009 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-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

- PN-EN 1176-5:2009 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 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany 
sprzęt do zabaw. 

- PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 

- PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - 
Część 2: Zastosowanie do drewna litego 

- PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna 
litego – Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków 
drewna mających znaczenie w Europie. 

- PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone 
środkiem ochrony – Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

-  PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne . 
- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -

- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne 

-- Obciążenie śniegiem. 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -

- Oddziaływania wiatru. 
-  PN-EN 13411-3+A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich 

zaciskanie (oryg.). 
- PN-EN 13411-5+A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe 

kabłąkowe (oryg.). 
- PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i 

mechanicznych. 
-  PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne. 
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- PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących. 

- PN-EN 818-1+A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- 
Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.). 

 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.1. INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający jest w posiadaniu mapy do celów informacyjnych. 
 
4.2. DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 
4.2.1. Do ofert na projekt i wykonanie placu zabaw należy dołączyć karty techniczne proponowanych 
urządzeń, ogrodzenia i nawierzchni. 
4.2.2. W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest: 
- wykonanie zakresu prac przygotowawczych, 
- opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu zabaw wraz z wykazem wyposażenia 
oraz kolorystyką i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
- opracowanie, na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej, projektu budowlano - 
wykonawczego w zakresie: 
• architektury, 
• konstrukcji, 
• zagospodarowania terenu, 
• przedmiaru robót, 
• kosztorysu. 
 
Ostateczną wersję projektu budowlano – wykonawczego należy uzgodnić z Zamawiającym. 
- opracowanie przedmiarów robót, 
- opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126), 
- dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń. 
- dokonanie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych. 
4.2.3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania. 
- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia 
robót. 
 - Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z warunkami umowy oraz 
będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz z poleceniami inspektora nadzoru. 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez inspektora nadzoru. 
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Przykładowy typ zestawu zabawowego 





 

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA ZADANIA:  
„UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POMLEWIE” 
 

LP RODZAJ KOSZTÓW 
KOSZT 
 (zł) 

1 Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze 12 000 

2 Nawierzchnia syntetyczna - 150m2 + 20m2 65 000 

3 Zieleń - 70m2 2 000 

4 
Wyposażenie: urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablica inf., 
ogrodzenie 

45 000 

RAZEM 124 000 

 


