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         S-00.00.00 
         WYMAGANIA OGÓLNE 
 

       
             1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

      Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach realizacji placu zabaw w ramach programu „Radosna 
Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi. 
     Zakres prac modernizacyjnych obejmuje następujące prace: 
A. Roboty ziemne związane z: 

                 • wykonanie niwelacji terenu 
                 • korytowanie w całej strefie placu zabaw 
            B. Układanie warstw nawierzchni : 

     • wykonanie warstwy wyrównującej piaskowej 5cm 
     • wykonanie podbudowy z tłucznia 20cm 
     • wykonanie podsypki kamiennej 5cm 
     • wykonanie nawierzchni bezpiecznej systemowej SBR 
     • wykonanie warstwy syntetycznej EPDM 
     • montaŜ krawęŜników gumowych 

      C. MontaŜ i osadzenie elementów konstrukcji urządzeń placu zabaw 
           • wykonanie oznakowania informacyjnego 

D.  MontaŜ ogrodzenia 
E. Prace związane z realizacją terenu zielonego obejmujące: 
     • posianie trawy 

 
            DANE CHARAKTERYSTYCZNE 

Powierzchnia placu zabaw       500,0 m2 

Powierzchnia gumowa kolor RAL RAL 2011 TIEFORANGE  240,0 m2 

Powierzchnia komunikacyjna kolor RAL 5003 SAPHIBLAU          50,0 m2 

Powierzchnia zieleni        210,0 m2 

 Długość obrzeŜy                               69,26 mb 

                          
2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawa, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. SST 
uwzględniają wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obowiązujące 
oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji przetargowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu  i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1. 
 
3.Zakres Robót objętych ST 

 
3.01.Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi: 
 
00.00.00 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  CPV 45112723-9 
 



                                       

 
 

3 

01.00.00- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
                 i roboty ziemne                                                     CPV 45111200-0  
02.00.00- Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni z wyjątkiem dróg                                   
                                                                                                 CPV 45233250-6    

            03.00.00- Roboty betoniarskie                                                         CPV 45262300-4 
            04.00.00- MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji.                 CPV 45223800-4 
                            Wznoszenie placów zabaw.                                             CPV 37535200-9 
            05.00.00- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych    CPV 45112710-5 
          
   

3.02. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST . 
Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 

            z późniejszymi zmianami) budowa obiektów małej architektury (placów zabaw) w      
            miejscach publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji   
            architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc uzyskania decyzji o pozwoleniu na  
            budowę. 
            Do budowy inwestor moŜe przystąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia 
            kompletnego wniosku, jeŜeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). 
            Przystąpienie do budowy przed potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu  
            będzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48). 
            Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami powyŜszego zgłoszenia,  
           przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami  
            wiedzy technicznej, przez soby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5). 

  
4.01.Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w terminie umowy przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
SST. 
Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
4.02.Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować harmonogram robót. 
 
4.03. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część umowy /kontraktu/, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów 
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waŜniejszych jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
Projektową lub SST i nie wpłynie to na nie zadawalającą jakość obiektów, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
4.04.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny 
być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być kaŜdorazowo 
potwierdzone przez autora projektu. 

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych, a jeŜeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
4.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 
 
4.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a/  utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej 
b/  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznych i innych, a 
wynikających ze skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-moŜliwością powstania poŜaru, 
- ze względu na specyfikę obiektu naleŜy wykazać naleŜytą staranność  w usunięciu 
ewentualnych zagroŜeń wynikających z prowadzonych robót dla osób niepowołanych 
mogących pojawić się na terenie budowy. 
 
4.07.Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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4.08. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia.  
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika/np. materiały pylaste/, mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
4.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
4.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  
 
4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
4.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
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w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np.: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
 
5. Materiały 

5.01. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami hutniczymi. 

5.02. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
  KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
5.03. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwość do robót.  
 
5.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.          
         Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inwestora  o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
 
 6. Sprzęt 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

7.Transport 

7.01. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów.  

7.02. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
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pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

8. Wykonywanie robót 

8.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót, jeśli takowa będzie konieczna. 
 
 
9. Kontrola jakości robót 
 
9.01. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inwestora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
 
9.02. Zasady kontroli jakości robót 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, materiałów oraz robót. 

9. Badania i pomiary 
    Wszystkie badania i pomiary będą wykonane zgodnie z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

10. Certyfikaty i deklaracje  
Dopuszcza się jedynie do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
   Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi  
  SST znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Wymagania dotyczące nawierzchni: 
- certyfikat IAAF, 

      - Aprobata lub Rekomendacja ITB, 
      - Atest higieniczny PZH, 
      - Wyniki badań za zgodność oferowanego produktu z Polskimi Normami, 
      - Karta techniczna systemu. 

 
11. Dokumenty  
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Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót.  
   Pozostałe dokumenty budowy : 
do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych , następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
12. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, o ile nie 
zostanie zawarta umowa ustalająca inne zasady rozliczeń za realizacje zadania 
inwestycyjnego. 

13. Odbiór robót, 
 
13.01. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
13.02. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
 
13.03. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

13.04. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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recepty i ustalenia technologiczne, 
            ksiąŜki obmiarów (oryginały), jeŜeli były sporządzane, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 
13.05.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancyjnym.  
 
14. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. 
poz.627) 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001r. Nr 124  poz. 1362) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 
12 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
Nr 8 z 2002r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  -  wyd. 
Arkady 1989r. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania  obiektów budowlanych (Dz. 
U. nr 126/98, poz. 839) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 
1998 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
 
  
 S-01.00.00. 
 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                           
 CPV 45111200-0 
 
 

            1. Wymagania ogólne 
            Zakres prac zgodny z zakresem z punktu 1 Wymagań ogólnych.  
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            1.1. Zakres robót  
- zdjęcie płyt chodnikowych na części terenu 
- wykorytowanie terenu na głębokość ca 40-45cm  
- wykonanie wykopów pod posadowienie urządzeń placu zabaw 

 
2. Materiały  

            Materiały nie występują. 
             
            3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport. 
Zgodnie z wymogami zawartymi w Wymaganiach ogólnych 
 
5. Wykonywanie robót 
4.1. Wykopy  
4.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę 
uzgodnieniami.. 

 
6.  Dokumenty budowy 
Zgodnie z Warunkami ogólnymi 
 
7. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z Warunkami ogólnymi, dodatkowo: 
 
8. Obmiar robót. 
Zgodnie z Warunkami ogólnymi 
 
9. Odbiór robót. 
Zgodnie z Warunkami ogólnymi 
 

                                   
          S-02.00.00 
          Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
          CPV 45233250-6 
 
 
            1. Wymagania ogólne 

 Zakres prac zgodny z zakresem z punktu 1 Wymagań ogólnych. 
 
1.1. Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
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-wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem o gr 10 cm 
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-35,0 o gr. 20 cm, 
-wykonanie warstwy z klińca frakcji 0,05-7 mm o gr 5 cm, 
-wyposaŜenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną w postaci nawierzchni    
 amortyzujacej z granulatu gumowego  EPDM. 
-wyposaŜenie placu zabaw w nawierzchnię syntetyczną elastyczną wylewaną, wykonaną 
z granulatu gumowego EPDM np. Safeplay. 
 
2. Materiały 
2.1. Kruszywa do wykonania podkładu  
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe.  
Wymagania dotyczące pospółek: 
Piasek zagęszczony  Is= 1 gr. 10 cm, 
Kruszywo łamane uziarnienie 4-30,0 mm, gr. 15 cm stablizowane mechanicznie 
Kruszywo łamane 0,05-5 mm, gr. 5 cm, 
 
2.2 Wykładziny bezpieczne 
Dopuszczenie do zastosowania wykładziny powinny potwierdzić :badania na zgodność z 
normą PN-EN 1177 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub 
wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

            Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną na realizowaną    
            inwestycję . 
            Parametry wykładziny: 

Przetworzony granulat gumowy, wykończenie powierzchni nowym granulatem z 
kauczuku EPDM 
Spoiwo poliuretan MDI 
Charakterystyka 
Kolor: pomarańczowy RAL 2011 i niebieska RAL 5003 moŜliwe niewielkie róŜnice w 
kolorach i/lub utrata zabarwienia (1) 
Powierzchnia: gładka z otwartymi porami 
Strona dolna: z wgłębieniami (do odprowadzania wody) 
Inne dane: plastykowe kołki łączące w wyposaŜeniu 
 
Dopuszczalna wysokość upadku: zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008 
HIC 1000 zgodnie z ASTM 1292-2004 
zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008 
Ogniotrwałość: klasa E DIN EN 13501-1, 2002 
Klasa B s1 dla powierzchni EPDM dostępna na Ŝyczenie 
WydłuŜenie całkowite: ok. 40% DIN 53571 
Odporność na ścieranie: rV 5,9 DIN 18035 część 6 BS 7188-4 
Odporność chemiczna: w określonych warunkach odporny na kwasy i zasady 
Odporność na wodę morską: odporny zgodnie z DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2 
Odporność na złamanie w niskich temperaturach: 24 godz. / -40oC, bez złamania 
Odporność na pękanie w niskich temperaturach: 5 godz. / -30oC, bez pęknięć 
Właściwości anty-poślizgowe: mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303 
Strumień krytyczny promieniowania cieplnego: 0,08 wat/cm3 zgodnie z ASTM E 648/03 
Tarcie dynamiczne: mokro: 0,57 µ, suche 0,65 µ zgodnie z DIN 18032-2, 2001-04 
Próba przenikalności wody: płyta 40 mm: 0,011 gpm/in3, płyta 70 mm: 0,015 gpm/in3 
Wytrzymałość na rozciąganie min. 0,75 N/mm2 DIN 53571 
Zapoznać się z kompletną instrukcją montaŜu. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
• Certyfikat IAAF 
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• Aprobata lub Rekomendacja ITB 
• Atest Higieniczny PZH 
• Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z Polskimi Normami 
• Karta techniczna systemu 
 Fundament pod krawęŜniki wykonać z betonu B15, szerokość stopy 25 cm, wysokość 20 
cm, ze spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wody zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. KrawęŜnik wykonany z granulatu gumowego w systemie EPDM, barwy 
czarnej, o wymiarach 1000x250x50 mm;  

 
            3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 

            4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

            5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 - Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
 -  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków   
    materiałów budowlanych. 
 - Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie  
    warstwami grubości 25 cm. 
 - Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej  
    powierzchni rzutu obiektu. 
-  Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej Is =1 według próby  
   normalnej Proctora. 
5.2. Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnię: 
 - Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 - Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków  
    materiałów budowlanych. 
  -  Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną  
    warstwą. 
  -  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej  
    powierzchni rzutu obiektu. 
  - Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. Zagęszczenie przeprowadzić walcem statycznym gładkim lub innym 
sprzętem wibracyjnym o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2. Warstwy mogą 
być stabilizowane mechanicznie. Zagęszczenie tłucznia moŜna zakończyć, gdy pod 
kołami walca nie tworzą się fale, a ziarno tłucznia pod kołami walca nie wtłacza się lecz 
miaŜdŜy pod naciskiem walca. W trakcie zagęszczania zaleca się zraszanie powierzchni 
wodą co ułatwi układanie się tłucznia. 
5.3 Układanie nawierzchni  
Nawierzchnie syntetyczne wykonać zgodnie z dokumentacją oraz instrukcją producenta. 
Nawierzchnie naleŜy zrealizować zgodnie z PN-EN 1177 zwracając szczególną uwagę na 
jej grubość zapewniającą bezpieczny upadek z wysokości odpowiadającym zagroŜeniom 
z tytułu moŜliwych upadku z urządzeń. 
Przyjęty sposób montaŜu polega na układaniu nawierzchni w postaci płyt 500x 500mmna 
wykonanym podkładzie przepuszczalnym.. 
Wykonanie składa się z dwu etapów: 

- wykonanie podbudowy, 
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- wykonywanie warstwy wykładziny o wymaganej grubości z płyt Flexi-Step przy pomocy 
specjalnych kołków montaŜowych. 
W przypadku cienkich powierzchni zaleca się poszczególne elementy kleić do podłoŜa. 
Płyty wykładziny moŜna docinać mechanicznie. 

- Zaleca się by nawierzchnia była instalowana przez wykwalifikowanych i 
autoryzowanych przez producenta instalatorów.  

- W celu ułatwienia spływu wód deszczowych naleŜy zastosować spadek poprzeczny w 
wielkości 1%. 

      5.4 ObrzeŜa nawierzchni 
       W miejscach styku nawierzchni z terenami zielonymi naleŜy zastosować obrzeŜa   
      wykonane w technologii  wykładziny gumowej z granulatu gumowego EPDM barwy  
      czarnej o wym. 1000x250x50mm 

 
            6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w Warunkach ogólnych, dodatkowo: 
Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa 
- materiał uŜyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 

          7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są [m3] 
 

           8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

           9. Podstawa płatności 
 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiału 
-uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Wykonanie posadzki z gumy – m2 posadzki wykonanej „na gotowo” w zaleŜności od  jej 
grubości 
 

            10.  Przepisy związane 
 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 1177               Nawierzchnie placu zabaw amortyzujace upadki. 
PN-EN 1176               WyposaŜenie placu zabaw i wymagania bezpieczeństwa 
                                    Atesty PZH 
                                    Instrukcje producentów urządzeń 
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          S.03.00.00. 
          Roboty betoniarskie  
          CPV 45262300-4 
 
            1. Wstęp 

 
1.1. Zakres robót  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie ławy pod krawęŜnik gumowy o raz fundamentowania 
elementów ogrodzenia wraz z furtką.. 
 

            2. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 Cement 

Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
a/ oznaczenie 
b/ nazwa wytwórni i miejscowości 
c/ masa worka z cementem 
d/ data wysyłki 
e/ termin trwałości cementu. 
 
Magazynowanie i okres składowania 
 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania.. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa 
betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
-składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
-kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
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-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić 
bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0–2 mm. 
 

            3. Sprzęt 
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

           4. Transport 
Wg zasad zawartych w części ogólnej. 
 

           5. Wykonanie robót 
            5.1. Zalecenia ogólne 

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
 
5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 Temperatura otoczenia 
  Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga  zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 Zabezpieczenie podczas opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu 
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
  Pielęgnacja betonu 
  Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Okres pielęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

 
            6. Kontrola jakości 

Wymagania dla robót ziemnych podano w Warunkach ogólnych 
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           7. Obmiar robót 
            Jednostką obmiaru jest: 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 

            Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 8 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoŜa 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem   
  projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i    
  wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice  
obiektu. 

             
 10.  Przepisy związane 
 
PN-EN 206-1:2003   Beton. 
PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości   
                                      objętości. 
PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
 

                                                     
           S- 04.00.00 
           MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji. 
           Wznoszenie placów zabaw. 
           CPV 45223800-4 
           CPV 37535200-9 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Zakres robót  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu montaŜ urządzeń rekreacyjno-sportowych na projektowanym placu  
zabaw.  
 MontaŜ furtki o szerokości 1,50 m. 
 
2. Materiał 
Dla uzyskania najwyŜszych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne powinny 
mieć przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, 
toczonego cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niŜ 120 mm. Dla zmniejszenia 
napręŜeń powodujących wzdłuŜne pęknięcia, słupy powinny być dodatkowo ryflowane 
wzdłuŜnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed 
nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastykowymi kapturami. Słupy tworzące 
konstrukcję nośną naleŜy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą 
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stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i 
wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. 
Dachy wykonać z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają 
wody, są 
odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Zabezpieczenia i 
ścianki wykonać z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE oraz ozdobić 
wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaciami z bajek. 
Ślizgi zjeŜdŜalni naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie 
elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, 
pomosty, okucia, bariery zabezpieczyć farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi 
na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 
Do połączeń podzespołów z drewnem zastosować stalowe łączniki mocowane za 
pomocą grubych wkrętów. Połączenie takie, w odróŜnieniu od łączników gwintowych 
zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów naleŜy ukryć w plastykowych 
wkładkach. 
Dokładne zestawienie urządzeń i elementów towarzyszących zamieszczono w 
projekcie. 
Furtka metalowa lub drewniana dwuskrzydłowa o szerokości 150 cm (skrzydło główne 
o szerokości 1,00 m) Wysokość furtki 1,0 -1,2m. 
 
3. Sprzęt 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń 
zalecanych przez wytwórcę urządzenia. 
 

4. Transport  

Wymagania dla robót ziemnych podano w Warunkach ogólnych 
 

5. Wykonanie robót 

 Wszystkie urządzenia i elementy wyposaŜenia placu zabaw naleŜy fundamentować i 
instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wykonywanie 
montaŜu urządzeń mogą dokonać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez 
producentów oraz w oparciu o instrukcje montaŜu, zalecenia i wskazówki i pod 
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego. 

6. Kontrola jakości 

    Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania urządzeń i ocenie 
wzrokowej stanu połaczeń i powłok malarskich. 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową jest: 
 Wykonawstwo montaŜu poszczególnych urządzeń. 

8. Odbiór robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w Warunkach ogólnych 
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            S-05.00.00. 
            Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
            CPV 45112710-5 
  

1. Wstęp. 

1.1. Zakres robót  
Wykonanie trawników. 
Wykonanie niezbędnych zabiegów uŜyźniających włącznie z przekopaniem terenu. 

2.  Materiały. 

Wykonanie trawników przewidziano z mieszanki odpornej na udeptywanie, 
przeznaczonej na tereny sportowe – przewiduje się obsianie trawników w ilości 2 kg na 
100 m2.  

3. Sprzęt 

   Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu pod 
warunkiem Ŝe zapewnią odpowiednią ochronę i przestrzeń transportową dla 
przewoŜonych roślin. 
Podczas transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
      

  5. Wykonanie robót 

Trawnik 

Okres pielęgnacji gwarancyjnej roślinności – 1 rok. Wszystkie materiały do pielęgnacji 
powinien zabezpieczyć Wykonawca. Zamawiający udostępni moŜliwość poboru wody 
do podlewania, natomiast Wykonawca musi we własnym zakresie zabezpieczyć węŜe i 
zraszacze oraz w razie potrzeby dostosować miejsce poboru wody (dostosowanie 
kranu). Zabiegi pielęgnacyjne muszą odbywać się w godzinach popołudniowych po 
zakończeniu zajęć w szkole przez dzieci – w uzgodnieniu z Dyrektorem placówki. 
Przed załoŜeniem trawnika teren powinien być odpowiednio przygotowany poprzez 
usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. W chwili obecnej teren jest trawnikiem, grunt 
naleŜy przekopać oddarniować, odchwaścić, uzupełnić niedobór ziemi i ukształtować 
spadki. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla naleŜy zastosować rozrzucenie 7 
cm warstwę Ŝyznej gleby, mieszając ją z ziemią rodzimą. Wywałować a następnie 
wysiać trawę lub ułoŜyć darń z rolki. Zakupu darni lub nasion na zasiew naleŜy dokonać 
w ilości większej o 5%, niŜ wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. Nie przewiduje 
się zakładania obrzeŜy nawierzchni trawiastej na połączeniu z terenem istniejącym.. 

   6. Kontrola jakości 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić ocenę stanu wsadzonych roślin. 
Wszelkie zniszczenia roślinności spowodowane dewastacją, kradzieŜą, nieprawidłowa 
pielęgnacją, uszkodzeniamimrozowymi, chorobami lub Ŝerowaniem szkodników, itp. w 
okresie trwania rocznej gwarancji i pielęgnacji muszą zostać przez Wykonawcę 
natychmiast usuniete i zgłoszone Zamawiającemu. W dniu ostatecznego odbioru 
pielęgnacji gwarancyjnej wszystkie rośliny muszą być posadzone zgodnie z projektem, 
w innym przypadku Zamawiający nie odbierze prac okresu gwarancyjnego.  
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    7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni trawiastych. 

    8. Odbiór robót 

 Zgodność nasadzeń z projektowanymi.     

    9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni trawiastej, która obejmuje: 
– przygotowanie gleby, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– zasiew, 
– nawiezienie 
– wyrównanie. 

 
 

 
 


