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                                                          OPIS   INWESTYCJI  

1. Wstêp 

Nazwa inwestycji: Budowa  obiektów maùej architektury  pod nazw¹ : 

,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w soùectwie Wojsùawice poprzez utworzenie 

integracyjnego placu zabaw� 
 
Adres dziaùki:  Wojsùawice, Dz. Nr ewid.  957, jednostka ewidencyjna: Koziegùowy,                     

obrêb ewidencyjny:  Wojsùawice            

Inwestor : Gmina I Miasto Koziegùowy                                              

               ul. Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegùowy. 

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest  budowa obiektów maùej architektury   pod nazw¹:  
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w soùectwie Wojsùawice poprzez utworzenie 
integracyjnego placu zabaw� 
 
 Przedmiotowa dziaùka jest terenem pùaskim, zabudowana urz¹dzeniami maùej architektury takimi 

jak: stóù do ping ponga z ùaweczkami, stóù do gier  z ùaweczkami, kosz na �mieci, tablice informacyjne, 

otwart¹ stref¹ aktywno�ci (OSA), hu�tawk¹ wahadùow¹ podwójn¹, hu�tawk¹ równowa¿na, bujakiem 

na sprê¿ynie, ùaweczkami i piùko chwytami wraz z  boiskiem na trawie.  Na dziaùce mie�ci siê budynek 

szkoùy wraz  ze zbiornikiem na �cieki, studniami  oraz budynkiem gospodarczym.  

Czê�ã terenu jest utwardzona.  Powierzchnia dziaùki jest czê�ciowo utwardzona ci¹gami 
komunikacyjnymi.  Teren dziaùki  jest ogrodzony. 
 

3. Zakres robót  

Wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne dla prac okre�lanych                

w dokumentacji projektowej , przedmiarze robót i maj¹ zastosowanie przy ich wykonywaniu , 

odbiorze robót : 

- oczyszczenie, przygotowanie terenu,  
- wykonanie nawierzchni placu zabaw oraz doj�c/dojazdów,  
- dostawa i monta¿ urz¹dzeñ zabawowych (hu�tawki, zestawy zabawowe ),  
 

4.    Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.  

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z póên. 

zm.),                                                                                                                                                                                 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z póên. zm.),                    

3) Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,                                                                                                                              

4) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie 

ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 

poz.1138),                                                                                                                                                                        

5) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 107, poz. 679),  

6) PN-EN 1176-1:2009,Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. 
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7) PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj¹ce upadki � Wyznaczenie krytycznej 

wysoko�ci upadku. 

 

WARUNK I  OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  

1. Wstêp  

1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych w ramach zadania:   Budowa obiektów maùej architektury   pod nazw¹:  
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w soùectwie Wojsùawice poprzez utworzenie 
integracyjnego placu zabaw� 
 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STW i ORB) jest integraln¹ 
czê�ci¹ projektu stanowi¹cego dokumentacjê postêpowania o udzielenie zamówienia i nale¿y je 
stosowaã przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  

2. Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument w postêpowaniu o udzielenie zamówienia                                   

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1. 

3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 
poszczególnymi STW i ORB.  

4. Podstawowe okre�lenia  

U¿yte w STW i ORB, wymienione poni¿ej okre�lenia, nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku 

nastêpuj¹co:  

Przedmiar robót � opracowanie obejmuj¹ce zestawienie planowanych robót w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.  

Roboty budowlane � budowa a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  

Budowa � wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e odbudowê, rozbudowê, 
nadbudowê obiektu budowlanego.  

Teren budowy � przestrzeñ w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ 
zajmowana przez urz¹dzenia zaplecza budowy.  

Dokumentacja budowy � dokumentacj¹ budowy jest zgùoszenie robót wraz z zaù¹czonym projektem 
budowlanym , w miarê potrzeby, rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, protokoùy odbiorów 
czê�ciowych i koñcowych (dokumenty okre�li w umowie zamawiaj¹cy). 

Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego przydatno�ã      do 

stosowania w budownictwie.  

Specyfikacje techniczne -  zbiór wszystkich dokumentów technicznych zwi¹zanych z realizacj¹ 

budowy , kontrol¹ i odbiorem poszczególnych elementów prac budowlanych . 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej. 
                                                                                                                                                                                
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy � odniesienie w tek�cie do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporz¹dzeñ, Zarz¹dzeñ lub Norm bêdzie rozumiane jako konieczno�ã 
uzyskania zgodno�ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarz¹dzeniami i Normami 
razem, wùa�ciwymi dla danego zagadnienia � aktualnymi na dzieñ stosowania.  

5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z dokumentacji projektowej Zamawiaj¹cego, 

szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

obowi¹zuj¹cych norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano � 

monta¿owych.                                                                                                                                                          

Oferent zapozna siê z placem budowy oraz projektem i dokona wùasnej weryfikacji przedmiaru    w 

stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.                                     Po 

zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno�ã za wszystkie bùêdy, uchybienia 

i szkody jakie ewentualnie wyrz¹dza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 

wykonywania robót       i dostaw.                                                                                                                                                                  

Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ i �cisùe przestrzeganie harmonogramu robót 

oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z projektem, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako�ci, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy.  Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu 

spowodowanego przez wykonawcê zostan¹ poprawione przez wykonawcê na wùasny koszt.  

- Warunki przekazania placu budowy                                                                                                       

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nast¹pi  w terminie okre�lonym w 

umowie. Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy. 

- Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹                                                                                

Dokumentacja techniczna oraz szczegóùowe specyfikacje techniczne stanowi¹ integralna cze�ã 

umowy.                                                                                                                                                             

Oferent zapozna siê z placem budowy oraz projektem i dokona wùasnej weryfikacji warunków             

w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.                             

Wszelkie niejasno�ci dot. przedmiaru nale¿y wyja�niaã w trakcie przeprowadzanego postêpowania o 

udzielenie zamówienia.   Roboty nie ujête w Dokumentacji, a wynikaj¹ce z technologii budowy, 

zastosowania materiaùów lub monta¿u urz¹dzeñ winny byã uwzglêdnione w ofercie Wykonawcy i 

brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie mo¿e stanowiã podstawy do roszczeñ finansowych 

Wykonawcy w stosunku do Inwestora.                                                                                                                                                    

Wszelkie dodatkowe wyja�nienia dokumentacyjne zwi¹zane z realizacj¹ przedsiêwziêcia mog¹ byã 

przygotowane na podstawie odrêbnej umowy z Wykonawc¹ w formie rysunków roboczych                 

w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostan¹ wykonane przez 

Wykonawcê i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiaj¹cego.                                                                                                                              

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiaùach i rozwi¹zaniach technicznych musz¹ zostaã 

zatwierdzone przez Projektanta Wykonawca jest caùkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu 
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prac, ilo�ci materiaùów i urz¹dzeñ zgodnie z Dokumentacja na etapie postêpowania o udzielenie 

zamówienia. Po zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do 

prawidùowej wyceny przedmiotu zamówienia.                                                                                    

Wszystkie u¿yte materiaùy oraz wykonane roboty powinny byã zgodne z dokumentacj¹ techniczn¹ 

oraz szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w 

peùni zgodne z dokumentacja projektow¹ i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi, to takie 

materiaùy bêd¹ musiaùy byã zast¹pione innymi, speùniaj¹cymi wymagania  a koszt wymiany ponosi  

Wykonawca. 

- Warunki zabezpieczenia placu budowy                                                                                   

Odpowiedzialno�ã za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy a¿ do zakoñczenia          

i odbioru robót. Wykonawca zapewni we wùasnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposa¿enie 

placu budowy, narzêdzia, maszyny i urz¹dzenia dla celów budowlanych.                                                                                                                           

Wykonawca zapewni wùa�ciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych.              

Koszt zabezpieczenia terenu robót jest wù¹czony w cenê ofertowa i nie podlega odrêbnej zapùacie.   

-  Ochrona wùasno�ci i urz¹dzeñ                                                                                                                

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê istniej¹cych instalacji naziemnych i podziemnych 

urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w obrêbie placu budowy/robót budowlanych, takich jak ruroci¹gi                   

i kable etc. Wykonawca spowoduje ¿eby te instalacje i urz¹dzenia zostaùy wùa�ciwie oznaczone              

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.                                                  

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody  spowodowane przez jego dziaùania          

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiaj¹cego.  

-  Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót                                                                                                     

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi¹zany znaã i stosowaã siê do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakoñczenia robót, Wykonawca bêdzie podejmowaù dziaùania aby stosowaã siê do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na terenie budowy/robót budowlanych i 

poza jego terenem, unikaã dziaùañ szkodliwych dla innych jednostek wystêpuj¹cych na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeñ, haùasu lub innych czynników powodowanych jego dziaùalno�ci¹.                                                                                                                    

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê drzew, krzewów, kwietników                            i 

trawników znajduj¹cych siê obrêbie prowadzonych robót.                                                                                     

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelka 

odpowiedzialno�ã wynikaj¹ca z przepisów Ustawy �O ochronie i ksztaùtowaniu �rodowiska�. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do uporz¹dkowania i przywrócenia na wùasny koszt zieleni do stanu 

pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).                                               

Wykonawca speùni wszystkie przepisy dotycz¹ce gospodarki odpadami wynikaj¹ce z Ustawy                      

z dnia 27.04.2001 r. �o odpadach� (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z póêniejszymi zmianami)    

-   Zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia                                                                                         

Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Zapewni wyposa¿enia w urz¹dzenia socjalne oraz odpowiednie wyposa¿enie                

i odzie¿ wymagan¹ dla ochrony ¿ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.          

Uwa¿a siê, ¿e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy¿ej przepisami bezpieczeñstwa i 
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ochrony zdrowia s¹ wliczone w cenê umowna.                                                                                      

Wykonawca bêdzie stosowaù siê do wszystkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie 

bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Bedzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe                

w stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, na placu 

budowy, we wszystkich urz¹dzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach zaplecza. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstaùe w wyniku po¿aru, który mógùby 

powstaã w okresie realizacji robót lub zostaù spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników.  

-  Projekt organizacji robót wraz z towarzysz¹cymi dokumentami                                                               

W ramach prac przygotowawczych, przed przyst¹pieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowi¹zany do opracowania i przekazania zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy  do 

akceptacji nastêpuj¹cych dokumentów: projekt organizacji robót i szczegóùowy harmonogram robót i 

finansowania (je�li dokumenty te przewiduje umowa).  

-  Inne istotne dokumenty budowy                                                                                                                      

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie a)  dokumenty budowy zawieraj¹ te¿:                     

� Dokumenty wchodz¹ce w skùad umowy;                                                                                                                

� Protokoùy przekazania placu budowy/robót budowlanych wykonawcy ;                                                                                            

� Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;                

�Sprawozdania ze spotkañ i narad na budowie;                                                                                                  

� Opinie ekspertów i konsultantów,                                                                                                                        

a). Przechowywanie dokumentów budowy                                                                                                            

Wszystkie dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na placu budowy we wùa�ciwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bêd¹ natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bêd¹ stale dostêpne do wgl¹du upowa¿nionym 

przedstawicielom Zamawiaj¹cego w dowolnym czasie i na ka¿de ¿¹danie.  

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA   

1. �ródùa uzyskiwania materiaùów i urz¹dzeñ  

Wykonawca ponosi peùn¹ odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ jako�ciowych materiaùów 

u¿ytych do realizacji robót.                                                                                                                                          

Do wykonania robót budowlanych nale¿y stosowaã (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje siê wyroby, dla 

których zgodnie z odrêbnymi przepisami wydano atest zgodno�ci maj¹cy w zale¿no�ci od rodzaju 

wyrobu formie:                                                                                                                                                              

� certyfikatu � na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Obowi¹zuj¹cych norm , aprobat technicznych oraz 

wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych                                                                                                      

� deklaracji zgodno�ci lub certyfikatu zgodno�ci z obowi¹zuj¹ca norma (PN-EN 1176, PNEN 1177) lub 

aprobata techniczna je¿eli nie s¹ objête certyfikacja opisana w pkt. poprzednim.                                         

Wszelkie materiaùy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagaj¹ zatwierdzenia przez 
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upowa¿nionych przedstawicieli zamawiaj¹cego, w razie konieczno�ci zastosowania materiaùów 

zamiennych w konsultacji z projektantem.  

2. Kontrola materiaùów i urz¹dzeñ                                                                                                                          

Na ¿yczenie upowa¿nionych przedstawicieli zamawiaj¹cego, Wykonawca na wùasny koszt wykona 

normowe testy materiaùów w celu sprawdzenia zgodno�ci ich wùasno�ci i jako�ci z normami                     

i niniejsz¹ specyfikacja. Materiaùy uznane za niezgodne ze szczegóùowymi specyfikacjami 

technicznymi musz¹ byã niezwùocznie usuniête przez wykonawcê z placu budowy.  

3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów i urz¹dzeñ                                                                 

Wykonawca jest zobowi¹zany zapewniã  ¿eby materiaùy i urz¹dzenia tymczasowo skùadowane            

na budowie, byùy zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaã ich jako�ã i wùasno�ci             

w odpowiednim stanie jaki jest wymagany. 

4. Stosowanie materiaùów zamiennych                                                                                                                         

Je�li wykonawca zamierza u¿yã w jakim� szczególnym przypadku materiaùy lub urz¹dzenia zamienne, 

inne ni¿ przewidziane w projekcie lub  specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 

upowa¿nionych przedstawicieli  Zamawiaj¹cego, projektanta oraz  zamawiaj¹cego. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiaùu lub urz¹dzenia nie mo¿e byã zmieniany w terminie póêniejszym 

bez akceptacji.  

3. SPRZÆT  

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót i �rodowisko. Sprzêt u¿ywany do robót 

powinien byã zgodny z ofert¹ wykonawcy . Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ wykonawcy lub wynajêty  do 

wykonania robót musi byã zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego 

u¿ytkowania. Podczas transportu sprzêtu po drogach publicznych  Wykonawca powinien przestrzegaã 

obowi¹zuj¹cych ograniczeñ odno�nie obci¹¿eñ osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do placu budowy, Wykonawca bêdzie 

usuwaù na bie¿¹co, na wùasny koszt.  

4. TRANSPORT  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy, Wykonawca bêdzie usuwaù na bie¿¹co, na wùasny koszt. Úrodki 

transportowe powinny speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego.       

5. WYKONANIE ROBÓT  

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z dokumentacji projektowej Zamawiaj¹cego, 
szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
obowi¹zuj¹cych norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano � 
monta¿owych.                                                                                                                                              
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych  
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez upowa¿nionych przedstawicieli  
Zamawiaj¹cego.  
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  

1. Zasady kontroli jako�ci robót                                                                                                                

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Minimalne wymagania 

co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w szczegóùowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraênych przepisów zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 

Wykonawca dostarczy upowa¿nionym przedstawicielom Zamawiaj¹cego �wiadectwa stwierdzaj¹ce, 

¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacje, zostaùy 

prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury badañ.  

2. Atesty jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ                                                                                                             

W przypadku materiaùów, dla których szczegóùowe specyfikacje techniczne wymagaj¹ atestów, ka¿da 

partia dostarczona na budowê powinna posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysùowe powinny posiadaã atesty wydane przez producenta, poparte    w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badañ.  

3. Dokumenty budowy                                                                                                                                 
Wykonawca jest zobowi¹zany do wùa�ciwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w 
szczególno�ci:  

- uzgodnienia prawne dotycz¹ce realizacji budowy                                                                                                  
- dokumentacje projektowa                                                                                                                                           
-wyja�nienia , uwagi i propozycje Wykonawcy                                                                                                                                            
-przebieg robót , trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu                                                                                 
- dane dotycz¹ce sposobu zabezpieczenia robót                                                                                                         
-dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów                                                                                                                          
- protokoùy z narad i ustaleñ                                                                                                                                        
- protokoùy odbiorów czê�ciowych robót                                                                                                                        
- �wiadectwo dopuszczenia/bezpieczeñstwa urz¹dzeñ                                                                                      
Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  

1. Ogólne zasady obmiaru robót.                                                                                                                          
Obmiar robót ma za zadanie okre�laã peùny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz 
STWIORB. Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót 
lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowi¹zku skalkulowania wszystkich 
robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

1. Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                             
W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiadaj¹cych STWiORB, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:                                                                                                                              
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu                                                                                                      
b) odbiorowi czê�ciowemu                                                                                                                                                           
c) obiorowi ostatecznemu (koñcowemu)                                                                                                                       
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu                                                                                                 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie bêd¹ widoczne. Odbiór robót 



10 
 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.  Gotowo�ã danej 
czê�ci robót do odbioru zgùasza wykonawca upowa¿nionym przedstawicielom Zamawiaj¹cego. 
Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu oceniana jest na podstawie dokumentów i w oparciu                
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi 
ustaleniami.  

3. Odbiór czê�ciowy                                                                                                                                                      

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót. Odbioru dokonuj¹ 

upowa¿nieni przedstawiciele Zamawiaj¹cego wg zasad jak przy odbiorze koñcowym robót.  

4. Odbiór ostateczny (koñcowy)                                                                                                                                          
Zasady odbioru ostatecznego robót                                                                                                                             
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywi�cie wykonywanych robót w 
odniesieniu do zakresu (ilo�ci) i jako�ci. Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru 
koñcowego bêdzie stwierdzone przez Wykonawcê przez powiadomienie upowa¿nionych 
przedstawicieli  Zamawiaj¹cego.                                                                                                                   
Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru 
koñcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego. Komisja odbieraj¹ca roboty 
dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacja projektow¹ i STWiORB.                               
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie robót uzupeùniaj¹cych    
i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupeùniaj¹cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru koñcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisjê, ¿e jako�ã wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymagañ dokumentacji projektowej i STWiORB z  uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma 
wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwa, komisja dokona potr¹ceñ 
oceniaj¹c pomniejszona warto�ã wykonanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w 
dokumentach umowy.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowego)  

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokóù odbioru ostatecznego 
robót, sporz¹dzony wg ustalonego przez Zamawiaj¹cego wzoru. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:                             
Dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku robót,                                                                                                                                                   - 
Szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupeùniaj¹ce lub zamienne),                                                                                                                                         
Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak 
bezpieczeñstwa. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania 
dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                   
z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru koñcowego robót. Wszystkie zarz¹dzone przez 
komisje roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj¹cego Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
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Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad, które 
ujawnia siê w okresie gwarancyjnym i rêkojmi. Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie :" Odbiór ostateczny robót"  

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  

Warunki pùatno�ci zgodnie z umow¹ z Zamawiaj¹cym.                                                                                    
Cena powinna obejmowaã wszystkie koszty niezbêdne do wykonania zadania, miedzy innymi::              
� robociznê,                                                                                                                                                                              
� warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami ich zakupu,                                                                                  
� warto�ã pracy sprzêtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzêtu na plac budowy i z 
powrotem, monta¿, demonta¿ na stanowisku pracy),                                                                                              
� koszty po�rednie: pùace personelu, koszty urz¹dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotycz¹ce BHP,                                                                                                                                                                
� oznakowanie robót, usùugi obce na rzecz budowy, opùaty za dzier¿awê,                                                    
� ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarz¹du przedsiêbiorstwa Wykonawcy,                                                                                                                      
� zysk kalkulacyjny zawieraj¹cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuùu innych wydatków mog¹cych 
wyst¹piã w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,                                                                                  
� podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.  

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  

Obowi¹zuj¹ce normy oraz przepisy   

Przy wykonywaniu i monta¿u wszystkich elementów objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ jako 
obowi¹zuj¹ce nale¿y przyj¹ã odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
nale¿y przyj¹ã normy DIN lub odpowiednie normy EN. W ka¿dym wypadku nale¿y uwzglêdniaã 
wytyczne i przepisy producentów.                                                                                                                            
W szczególno�ci nale¿y przestrzegaã poni¿szych norm.  

Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowi¹zany znaã wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez wùadze 
pañstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s¹ w jakiejkolwiek sposób 
zwi¹zane z prowadzonymi robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguù        
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najwa¿niejsze z nich to:  

1).Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi 
zmianami).                                                                                                                                                                
2) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa pracy        
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)                               
3) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r w sprawie szczegóùowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego.                                                                                                                   
4) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz¹cej 
bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz.1126)                                                                                                                                                                         
5) �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych� Arkady, Warszawa 
1997                                                                                                                                                                                  
6) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).                                             
7) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z póêniejszymi zmianami                                                                                                                                                              
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8) Ustawa o dostêpie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaùywania na 
�rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)                                                              
9) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiaùów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)                                                                                                        
10) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod              
i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalna 
� u¿ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)                                                                                                      
11) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.                                                                 
12) Szczegóùowe przepisy, obowi¹zuj¹ce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót s¹ podane w punkcie 10 ka¿dej Szczegóùowej 
Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót.                                                                          
Wykonawca bêdzie przestrzegaù praw autorskich i patentowych. Bêdzie w peùni odpowiedzialny za 
speùnianie wszystkich wymagañ prawnych w odniesieniu do u¿ywanych opatentowanych urz¹dzeñ 
lub metod. Bêdzie informowaù Zamawiaj¹cego o swoich dziaùaniach w tym zakresie, przedstawiaj¹c 
kopie atestów i innych wymaganych �wiadectw.  
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Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.  

I.  WYPOSAÝENIE PLACU ZABAW 

1.PRZEDMIOT  STWIORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót , które zostan¹ 
wykonane przy realizacji zadania p.n.: Budowa obiektów maùej architektury   pod nazw¹:  
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w soùectwie Wojsùawice poprzez utworzenie 
integracyjnego placu zabaw� 
Zakres zastosowania STWiORB Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.                                                                                                                
Zakres robót objêtych STWiORB  :  Roboty w zakresie ksztaùtowania placów zabaw                                                                                         
Szczegóùowy wykaz zawiera pkt. 2.                                                                                                            
Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót podano w �Warunki ogólne wykonania i odbioru robót�. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót i ich zgodno�ã z niniejsza STWIORB.  
 
Wszystkie elementy zabawowe musz¹ zachowaã takie same wzory, tak¹ sam¹ funkcjonalno�ã, 
minimum takie same wymiary, minimum t¹ sam¹, jako�ã materiaùów, jak w specyfikacji technicznej. 
Wszystkie montowane urz¹dzenia i elementy wyposa¿enia placu zabaw musz¹ posiadaã atesty                     
i certyfikaty bezpieczeñstwa potwierdzaj¹ce, ¿e zostaùy wykonane w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy 
w tym zakresie oraz posiadaj¹ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieãmi.                              
Wykonawca dla elementów zabawowych przedstawi Certyfikat Zgodno�ci wystawiony przez 
akredytowan¹ Jednostkê Certyfikuj¹ca z mo¿liwo�ci¹ identyfikacji wyrobu/ów oraz aktualnym 
terminem wa¿no�ci.  
Wszystkie urz¹dzenia i elementy wyposa¿enia placu zabaw nale¿y fundamentowaã i  instalowaã 
zgodnie z PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009 oraz instrukcj¹ producenta 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 
wykonanie robót zwi¹zanych z ksztaùtowaniem placów zabaw oraz monta¿em i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji. 
 
2.MATERIA£Y  
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w ,,Warunkach 
ogólne wykonania i odbioru robót�.                                                                                                                  

1. Urz¹dzenia zabawowe � wyroby gotowe, fabrycznie wykoñczone. 
- piramida linowa,  
- hu�tawka wagowa,  
- karuzela tarczowa,  
- hu�tawka ,,bocianie gniazdo�  
- hu�tawka wahadùowa (z siedziskiem pùaskim i siedziskiem dla dzieci     
  niepeùnosprawnych) 
- pùyty SBR 

Surowiec :                                                                                                                                                
Wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci wyrobów Urz¹dzenia do zabawy musz¹ speùniaã nastêpuj¹ce 
wymogi:  
- podstawowe surowce u¿yte do wykonywania urz¹dzeñ zabawowych:  
a). Elementy zù¹czne i osùony poù¹czeñ  
- Wszystkie elementy zù¹czne, jak �ruby, nakrêtki, ùañcuchy (je�li wystêpuj¹) i mocowania wystawione 
na dziaùanie warunków zewnêtrznych - nierdzewne. Wystaj¹ce ùby �rub i nakrêtki zabezpieczone s¹ 
plastikowymi za�lepkami. Wandaloodporne za�lepki �rub, wykonane z poliamidu formowanego 
metod¹ wtryskow¹.  
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b). Dachy, siedziska, zabezpieczenia  
- Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane s¹ z kolorowych pùyt polietylenowych HDPE 
caùkowicie odpornych na dziaùanie warunków atmosferycznych. Pùyty nie wymagaj¹ konserwacji, nie 
pêkaj¹, ulegaj¹ rozwarstwieniu, oraz dùugo zachowuj¹ ¿ywe kolory. 
c). Podesty  
- Podesty wystêpuj¹ce w zestawach i urz¹dzeniach typu domki, pojazdy, wykonane s¹ z pùyt 
antypo�lizgowych. W niektórych urz¹dzeniach zastosowane zostaùy tak¿e elementy gumowe. Podesty 
wystêpuj¹ce w karuzelach - pùyta ryflowana, aluminiowa lub antypo�lizgowa pùyta podestowa 
HPL/HDPE.  
d). Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami 
poliuretanowymi caùkowicie odpornymi na wodê. Drewno zabezpieczone przed wpùywem warunków 
atmosferycznych w procesie impregnacji gùêboko penetruj¹cymi profesjonalnymi �rodkami do 
ochrony drewna.  
e). Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. 
zostaùy wykonane ze stali nierdzewnej. Je�li w danym urz¹dzeniu wystêpuj¹ ùañcuchy lub/i zje¿d¿alnia 
to jej pùyta zjazdowa oraz ùañcuchy tak¿e wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. 
f). Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, 
wykonane s¹ ze stali konstrukcyjnej wêglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Je�li 
w danym urz¹dzeniu wystêpuj¹ ùañcuchy lub/i zje¿d¿alnia to jej pùyta zjazdowa oraz ùañcuchy 
wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. 
g). Podbudowa - Monta¿ nawierzchni wykonuje siê jedynie na utwardzanym mechanicznie podùo¿u 
przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego ùamanego lub kruszywa 
betonowego. Nawierzchnia mo¿ne byã równie¿ montowana na pùytach betonowych lub nawierzchni 
asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód 
opadowych. 
h). Pùyty SBR - Pùyta gumowa wykonana z warstwy amortyzuj¹cej granulat SBR grubo�ci od 35 do 110 
mm w zale¿no�ci od wymaganego parametru HIC 
i). Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubo�ã nawierzchni dla okre�lonego parametru HIC danego 
urz¹dzenia: grubo�ã 30 mm dla HIC do 1,02 m; grubo�ã 35 mm dla HIC do 1,1 m; grubo�ã 40 mm dla 
HIC do 1,3 m; grubo�ã 45 mm dla HIC do 1,55 m; grubo�ã 50 mm dla HIC do 1,61 m; grubo�ã 55 mm 
dla HIC do 1,8 m; grubo�ã 75 mm dla HIC do 2,46 m; grubo�ã 90 mm dla HIC do 2,6 m; grubo�ã 110 
mm dla HIC do 3,19 m. 
 
Wszystkie zastosowane przez wykonawcê urz¹dzenia musz¹ byã zgodne z opisem pod wzglêdem:  
a) gabarytów i konstrukcji (wielko�ã, rodzaj i liczba elementów skùadowych),  
b) charakteru u¿ytkowego (to¿samo�ã funkcji),  
c) charakterystyki materiaùowej (rodzaj i jako�ã tworzywa),  
d) parametrów technicznych ( np. trwaùo�ã, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  
e) parametrów bezpieczeñstwa u¿ytkowania (nieurazowo�ã, nietoksyczno�ã, strefy bezpieczeñstwa, 
itp.),  
f) wygl¹du (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów skùadowych).  

 
Urz¹dzenia i zestawy zabawowe maj¹ byã jak najbardziej zbli¿one sposobem konfiguracji i wielko�ci¹ 
do przedstawionych w opisie. Zamawiaj¹cy dopuszcza rozwi¹zania równowa¿ne. Zamawiaj¹cy uzna 
takie urz¹dzenia, które bêd¹ speùniaã te same funkcje, co wymienione w opisie i bêd¹ miaùy zbli¿ony 
wygl¹d.  
 
3. SPRZÆT  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót Wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w �Warunkach ogólne 
wykonania i odbioru robót�                                                                                                                                
Roboty zwi¹zane z ksztaùtowaniem placów zabaw oraz monta¿em i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji mog¹ byã wykonywane rêcznie lub mechanicznie przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
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4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w �Warunkach ogólnych wykonania i odbioru 
robót� Materiaùy na budowê placu zabaw powinny byã przewo¿one odpowiednimi �rodkami 
transportu, ¿eby unikn¹ã uszkodzeñ, trwaùych odksztaùceñ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w �Warunkach ogólnych wykonania i odbioru robót�  
Lokalizacja urz¹dzeñ � zgodnie z projektem. Dopuszcza siê w razie konieczno�ci np. ze wzglêdu na 
odmienne zasiêgi stref bezpieczeñstwa zestawów na rozplanowanie tych zestawów tak, aby 
u¿ytkowanie ich nie stwarzaùo zagro¿enia i byùo jak najbardziej przyjazne dla korzystaj¹cych z placu 
zabaw. Monta¿ � wykopanie doùków pod fundamenty (prefabrykaty betonowe lub betonowane na 
miejscu w gotowym wykopie), rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urz¹dzeñ wg wytycznych 
producenta 
6.KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOÚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB  �Warunki ogólne wykonania i odbioru 
robót� Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z umow¹ pod wzglêdem 
zastosowanych materiaùów i dokùadno�ci wykonania. Wszystkie elementy wyposa¿enia placu zabaw 
musz¹ posiadaã odpowiednie certyfikaty bezpieczeñstwa ich u¿ytkowania. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne� . 
 Jednostkami obmiaru s¹: Elementy maùej architektury � za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych 
urz¹dzeñ w komplecie 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w �Wymaganiach ogólnych� . Odbioru robót dokonuje siê na 
podstawie oglêdzin i stwierdzenie zgodno�ci wykonania robót z Specyfikacji  Iistotnych Warunków 
Zamówieñ i umow¹. 
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
Zgodnie z  �Wymaganiami ogólnymi� 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
- PN-EN 1176-1:2009,Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã 1 � Ogólne wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ.  
- PN-EN 1176-2:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã 2 � Dodatkowe wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ hu�tawek. 
 - PN-EN 1176-3:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã 3 - Dodatkowe wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ zje¿d¿alni.  
- PN-EN 1176-4:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie Czê�ã 4 - Dodatkowe wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ kolejek linowych. 
 - PN-EN 1176-5:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã 5 - Dodatkowe wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ karuzeli.  
- PN-EN 1176-6:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã 6 - Dodatkowe wymagania 
bezpieczeñstwa i metody urz¹dzeñ koùysz¹cych 
- PN-EN 1176-7:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã 7 � Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
 - PN-EN 1176-10:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã10 � Caùkowicie obudowany 
sprzêt do zabaw.  
- PN-EN 1176-11:2009, Wyposa¿enie placów zabaw i nawierzchnie. Czê�ã11 - Dodatkowe wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ przestrzennych konstrukcji linowych.  
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- PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj¹ce upadki � Wyznaczenie krytycznej 
wysoko�ci upadku. 
 

II.  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI  PLACU ZABAW 

1.PRZEDMIOT  STWIORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót , które zostan¹ 
wykonane przy realizacji zadania p.n.:  Budowa obiektów maùej architektury   pod nazw¹:  
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w soùectwie Wojsùawice poprzez utworzenie 
integracyjnego placu zabaw� 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce Robót w 
zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw 
Nawierzchnia piaskowa  
Zastosowanie piasku na placu zabaw wi¹¿e siê z bezpieczeñstwem i dotyczy zdarzeñ na placu zabaw. 
Musi to byã piasek pùukany, bez zawarto�ci czê�ci pylastych i iùów o frakcji od 0,2-2mm. 
Nawierzchnie sypkie powinny mieã w strefie upadku z wysoko�ci ponad 1m � grubo�ã minimum 30 
cm . Obszar , na którym powinna znajdowaã siê nawierzchnia  � wyznacza strefa bezpieczeñstwa 
wokóù ka¿dego urz¹dzenia zabawowego.  
Teren strefy urz¹dzeñ nale¿y wykorygowaã,  przywieêã piasek, nastêpnie go zagê�ciã i wyprofilowaã.  
Obrze¿a i podbudowa pod nawierzchniê z pùyt SBR 
1. Grunt piaszczysty i ¿wirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, 
obsypek i wymianê gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych (¿wiry i pospóùki, grunt 
niewysadzinowy o wskaêniku wodoprzepuszczalnosci K10 ≥ 6 x10-3 m/s i wskaêniku ró¿noziamisto�ci 
U ≥ 5). 

2. krawê¿niki betonowe 
Przy ustawianiu krawê¿ników na ùawach mo¿na stosowaã nastêpuj¹ce materiaùy:                                                            
� krawê¿niki betonowe,                                                                                                                                                    
� piasek na podsypkê i do zapraw,                                                                                                                                   
� cement do podsypki i do zapraw,                                                                                                                                     
� wodê,                                                                                                                                                                                
� materiaùy do wykonania ùawy 
Krawê¿niki betonowe  
Wymagania ogólne wobec krawê¿ników                                                                                                               
Krawê¿niki betonowe mog¹ mieã nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne:                                                                          
� krawê¿nik mo¿e byã produkowany:                                                                                                                                   
a) z jednego rodzaju betonu,                                                                                                                                                 
b) z ró¿nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie �cieralnej (która na 
caùej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieã 
minimaln¹ grubo�ã 4 mm),                                                                                                                                   � 
sko�ne krawêdzie krawê¿nika powy¿ej 2 mm powinny byã okre�lone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,                                                                                                                   � 
krawê¿nik mo¿e mieã profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzglêdnia siê przy 
okre�laniu wymiarów nominalnych krawê¿nika); zalecana dùugo�ã prostego odcinka krawê¿nika wraz 
ze zù¹czem wynosi 1000 mm,                                                                                                                                � 
powierzchnia krawê¿nika mo¿e byã obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej,                                                                                                                                                                       
� pùaszczyzny czoùowe krawê¿ników mog¹ byã proste lub uksztaùtowane w sposób uùatwiaj¹cy 
ukùadanie lub ryglowanie                                                                                                                                                     
� krawê¿niki ùukowe mog¹ byã wykonane jako wypukùe lub wklêsùe                                                                              



 

Wymagania techniczne wobec krawê¿ników     
Wymagania techniczne stawiane krawê¿nikom betonowym okre�la PN
przedstawiony w tablicy 1.   

Tablica 1. Wymagania wobec krawê¿nika betonowego
do stosowania w warunkach kontaktu z sol¹ odladzaj¹c¹ w warunkach mrozu        
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Wymagania techniczne wobec krawê¿ników                                                                                                    
Wymagania techniczne stawiane krawê¿nikom betonowym okre�la PN-EN 1340 [5] w sposób 

 

Tablica 1. Wymagania wobec krawê¿nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]       
do stosowania w warunkach kontaktu z sol¹ odladzaj¹c¹ w warunkach mrozu        

                                                                                               
EN 1340 [5] w sposób 

EN 1340 [5]                                
do stosowania w warunkach kontaktu z sol¹ odladzaj¹c¹ w warunkach mrozu         



 

  W przypadku zastosowañ krawê¿ników betonowych na powierzchniach innych ni¿ przewidziano 
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnêtrznych, nie nara¿onych na kontakt z sol¹ 
odladzaj¹c¹), wymagania wobec krawê¿ników nale¿y odpowiednio dostosowaã do ustaleñ PN
1340 [5].  

Skùadowanie krawê¿ników                                                                        
Krawê¿niki betonowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowane 
wedùug typów, rodzajów, ksztaùtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko�ci, wygl¹du itp. 
Krawê¿niki betonowe nale¿y ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych                    
o wymiarach: grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ci min. 5 cm wiêkszej od szeroko�ci krawê¿nika. 

Materiaùy na podsypkê i do zapraw                                             
Je�li dokumentacja projektowa lub szczegóùowa specyfikacja techniczna nie ustala inaczej, to nale¿y 
stosowaã nastêpuj¹ce materiaùy:                                            
a) na podsypkê piaskow¹                                                                                                      
� piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj¹cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,                               
� piasek ùamany (0,075÷2) mm, mieszankê drobn¹ granulowan¹ (0,075÷4) mm albo miaù (0÷4) mm, 
odpowiadaj¹cy wymaganiom PN
b) na podsypkê cementowo-piaskow¹ i do zapraw                                                                                                   
� mieszankê cementu i piasku: z piasku naturalnego speùniaj¹cego wymagania dla gatunku 1 wg PN
B-11113 [10], cementu 32,5 speùniaj¹cego wymagania PN
odpowiadaj¹cej wymaganiom PN
Skùadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowê, powinno odbywaã siê na po
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi.                               
Przechowywanie 

Materiaùy na ùawy                                                                                                            
Do wykonania ùaw pod krawê¿nik nale¿y stosowaã, dla:                                                                         
a) ùawy betonowej � beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN
PN-88/B-06250 [6],                                                                                                                             
b) ùawy ¿wirowej � ¿wir odpowiadaj¹cy wymaganiom PN
c) ùawy tùuczniowej � tùuczeñ odpowiadaj¹cy wymaganiom PN

Podbudowa 
Po wytyczeniu lini krawê¿ników przyst¹piã do wysypywania i ubijania podbudowy 

tùucznia. W warstwie podbudowy 

ka¿d¹ z osobna ubijaã i poziomowaã.
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W przypadku zastosowañ krawê¿ników betonowych na powierzchniach innych ni¿ przewidziano 
awierzchniach wewnêtrznych, nie nara¿onych na kontakt z sol¹ 

odladzaj¹c¹), wymagania wobec krawê¿ników nale¿y odpowiednio dostosowaã do ustaleñ PN

Skùadowanie krawê¿ników                                                                                                                            
Krawê¿niki betonowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowane 
wedùug typów, rodzajów, ksztaùtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko�ci, wygl¹du itp. 

ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych                    
o wymiarach: grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ci min. 5 cm wiêkszej od szeroko�ci krawê¿nika. 

Materiaùy na podsypkê i do zapraw                                                                                                                              
Je�li dokumentacja projektowa lub szczegóùowa specyfikacja techniczna nie ustala inaczej, to nale¿y 
stosowaã nastêpuj¹ce materiaùy:                                                                                                                                         
a) na podsypkê piaskow¹                                                                                                      

11113 [10], odpowiadaj¹cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,                               
piasek ùamany (0,075÷2) mm, mieszankê drobn¹ granulowan¹ (0,075÷4) mm albo miaù (0÷4) mm, 

odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11112 [9],                                                                                                                    
piaskow¹ i do zapraw                                                                                                   

mieszankê cementu i piasku: z piasku naturalnego speùniaj¹cego wymagania dla gatunku 1 wg PN
11113 [10], cementu 32,5 speùniaj¹cego wymagania PN-EN 197- 1 [3] i wody odmiany 1 

ej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].                                                                      
Skùadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowê, powinno odbywaã siê na podùo¿u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi.                               

Materiaùy na ùawy                                                                                                                                                              
Do wykonania ùaw pod krawê¿nik nale¿y stosowaã, dla:                                                                         

beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg 
                                                                                                                             
¿wir odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11111 [8],                                         

tùuczeñ odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11112 [9]. 2.2.6.                                               

przyst¹piã do wysypywania i ubijania podbudowy 

podbudowy wiêkszej ni¿ 10-15 cm, poszczególne warstwy nakùadaã stopniowo i 

ka¿d¹ z osobna ubijaã i poziomowaã.  

W przypadku zastosowañ krawê¿ników betonowych na powierzchniach innych ni¿ przewidziano 
awierzchniach wewnêtrznych, nie nara¿onych na kontakt z sol¹ 

odladzaj¹c¹), wymagania wobec krawê¿ników nale¿y odpowiednio dostosowaã do ustaleñ PN-EN 

                                                    
Krawê¿niki betonowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowane 
wedùug typów, rodzajów, ksztaùtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko�ci, wygl¹du itp. 

ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych                    
o wymiarach: grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ci min. 5 cm wiêkszej od szeroko�ci krawê¿nika.  

                                                                                 
Je�li dokumentacja projektowa lub szczegóùowa specyfikacja techniczna nie ustala inaczej, to nale¿y 

                                                                                             
a) na podsypkê piaskow¹                                                                                                                                                 

11113 [10], odpowiadaj¹cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,                               
piasek ùamany (0,075÷2) mm, mieszankê drobn¹ granulowan¹ (0,075÷4) mm albo miaù (0÷4) mm, 

                                                                                                                
piaskow¹ i do zapraw                                                                                                                                                                   

mieszankê cementu i piasku: z piasku naturalnego speùniaj¹cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
1 [3] i wody odmiany 1 

32250 [11].                                                                                                     
Skùadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na 

dùo¿u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi.                                                                                                             

                                                  
Do wykonania ùaw pod krawê¿nik nale¿y stosowaã, dla:                                                                                           

1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg 
                                                                                                                                                       

11111 [8],                                                                    
11112 [9]. 2.2.6.                                                

przyst¹piã do wysypywania i ubijania podbudowy - czyli kruszywa lub 

cm, poszczególne warstwy nakùadaã stopniowo i 



19 
 

 
Po  skorygowaniu i oznaczeniu trenu  mo¿na przyst¹piã do kopania koryta. W tym etapie nale¿y 

zadbaã te¿ o niwelacjê terenu, czyli wyrównanie podstawy do planowanej powierzchni. Nale¿y 

wykonaã niewielki spadek sko�ny terenu (~1-2cm/m), aby  nawierzchnia odprowadzaùa wody 

opadowe .  

Na zagêszczonej podbudowie  z piasku i kruszywa zasypaã  kliniec. 

Podùo¿e nastêpnie zagê�ciã poprzez zawibrowanie uùo¿enie docelowych pùyt . 

 

Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 
zwi¹zanych z uùo¿eniem nawierzchni bezpiecznej z ¿wirku o wielko�ci ziaren 2-8 mm o grubo�ci 
warstwy 30 cm dla spadku zgodnie z norm¹ z wysoko�ci 3,0 m w strefach bezpieczeñstwa urz¹dzeñ 
zabawowych oraz 10 cm na pozostaùej powierzchni placu zabaw wraz z przygotowaniem podùo¿a pod 
t¹ nawierzchniê oraz uùo¿enie pùyt SBR  wraz wykonaniem  podbudowy 
Zakres zastosowania STWiORB Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.                                                                                             
Zakres robót objêtych STWiORB                                                                                               .                                                                                                                                             
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw 
Zakres robót objêtych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci 
umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie robót zwi¹zanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego 
pod plac zabaw.  
- Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.  
- Niwelacja dla uzyskania terenu pùaskiego. 
 - Zdjêcie humusu i korytowanie pod nawierzchniê bezpieczn¹.  
- Usuniêcie kamieni i innych zbêdnych materiaùów. 
 - Usuniêcie ewentualnych pozostaùo�ci po starych drzewach w postaci pniaków 
- Zniwelowanie i wyrównanie nierówno�ci w podùo¿u,  
- Uùo¿enie na dnie i bokach koryta geowùókniny w celu zabezpieczenia nawierzchni ¿wirowej przed 
zanieczyszczeniem i mieszaniem siê kruszywa z ziemi¹ 
- Zagêszczenie i wyrównanie dna oraz boków wykopu 
- Wykonanie nawierzchni  
 
Szczegóùowy wykaz zawiera pkt. 2.                                                                                                            
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót podano w �Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót�. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót i ich 
zgodno�ã z niniejsza STWIORB. 
2. MATERIA£Y  
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w ,,Warunkach 
ogólne wykonania i odbioru robót�. 
Materiaùy: 
 Kruszywo ¿wirek o frakcji: 2-8 mm � grubo�ã po zagêszczeniu 30 cm ,  - w strefie upadku 
Kruszywo ¿wirek o frakcji: 2-8 mm � grubo�ã po zagêszczeniu 10 cm � pozostaùa strefa  
Geowùóknina, � jako filtracja, separacja i wzmocnienia podùo¿a 
Kruszywo pod pùyty SBR : 
Pierwsza podbudowa  z piasku , pospóùki  gr. 10cm 
Kolejna z  kruszywa o frakcji 10-31,5mm.Warstwa ta winna mieã grubo�ã 15 cm � wykonana 
 i utwardzana w dwóch etapach. Po dokonaniu kontrolnych pomiarów  
wykonanie nastêpnej warstwy z kruszywa ùamanego o frakcji 4-10 mm 
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3. SPRZÆT  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót Wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w �Warunkach ogólne 
wykonania i odbioru robót�                                                                                                                                
Sprzêt:  
Roboty ziemne mog¹ byt wykonywane rêcznie lub mechanicznie przy u¿yciu dowolnego sprzêtu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaã 
niekorzystnego wpùywu na wùa�ciwo�ci gruntu podùo¿a. Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê 
powinien byã sprawny technicznie i speùniaã wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzêt do 
wykonania robót                                                                                                                                                         
Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu:                                                                                                                    
� betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki piaskowej                     i 
cementowo -piaskowej,                                                                                                                                                                                                         
� wibratorów pùytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych.   

4. TRANSPORT I SK£ADOWANIE                                                                                                                     
Materiaùy z wykopów mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót.                                                                                                                      
Transport cementu powinien siê odbywaã w warunkach zgodnych z BN-88/6731- 08 [12]. Kruszywa 
mo¿na przewoziã dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami. Podczas transportu kruszywa powinny byã 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem   Krawê¿niki betonowe 
mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportowymi. Krawê¿niki betonowe ukùadaã nale¿y na 
�rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawê¿niki powinny 
byã zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 
nie powinna wystawaã poza �ciany �rodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysoko�ci tej warstwy                                                                                                                 
Pùyty gumowe SBR mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu.                                       

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w �Warunkach ogólnych wykonania i odbioru 
robót�  
Kruszywo i geowùókninê mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj¹cych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Nale¿y go umie�ciã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej i 
zabezpieczyã przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w �Warunkach ogólnych wykonania i odbioru robót�  
Wykonanie nawierzchni :  
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa  powinna byã wykonana, jako przepuszczalna, bezpieczna dla 
upadków z wysoko�ci, jakie przewiduj¹ montowane urz¹dzenia, zgodnie z norm¹ PN-EN 1176-1:2009.  
Geowùókninê nale¿y na obrze¿ach wykopu wywin¹ã w kierunku zewnêtrznym, a nastêpnie 
zamocowaã w pasie zieleni i ogrodzenia tak, aby siê nie mogùa zsun¹ã do wykopu.                                           
W wykopie geowùókninê nale¿y zamontowaã w taki sposób, aby w trakcie zasypywania kruszywem, 
nie ulegùa podwiniêciu i tym samym odsùoniêcia znajduj¹cej siê pod ni¹ ziemi.                                        
Sposób przeprowadzania odbioru nawierzchni:   
Nawierzchnia powinna byã wyrównana, bez zanieczyszczeñ organicznych i ró¿nego typu pozostaùo�ci 
po budowie, nie mog¹ z nawierzchni wystawaã ¿adne elementy betonowe typu fundamenty 
elementów zabawowych, grubo�ã nawierzchni w ka¿dym miejscu musi byã jednakowa i posiadaã 
zakùadan¹ grubo�ã. 
Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z podbudow¹ powinno byã wykonane przygotowanie terenu  

- Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 35 cm za pomoc¹ spycharek                         
Zasady wykonywania wykopów                                                                                                                       W 
trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi¹zany jest uwzglêdniã ochronê 
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�rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno�ci ochronê gleby, zieleni naturalnego 
uksztaùtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r.  Prawo ochrony �rodowiska           
� Dz. U. Nr 62 poz.627 z póêniejszymi zmianami). Wykopy powinny byã wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poni¿ej projektowanego poziomu posadowienia. Bezpo�rednio po 
profilowaniu podùo¿a nale¿y przyst¹piã do jego zagêszczenia. Zagêszczenie podùo¿a nale¿y 
kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia zgodnie z BN-77/8931- 12.  

Obrze¿a - uùo¿enie                                                                                                                                                      
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek stosowaã obrze¿a betonowe na ùawie betonowej 
B-15. Pùyty SBR  ukùadamy na podbudowie  do której nale¿y  stosowaã materiaù odpowiadaj¹cy 
wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinna byã  zagêszczona i wyprofilowana.  
6.KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOÚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB  �Warunki ogólne wykonania i odbioru 
robót� 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z Specyfikacj¹ Istotnych Warunków                    
Zamówienia  pod wzglêdem zastosowanych materiaùów i dokùadno�ci wykonania. 
Sprawdzenie podùo¿a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj¹ 
projektow¹. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i 
podùu¿nych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹. 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne� .  
Jednostkami obmiaru s¹: m3, m2. 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w �Wymaganiach ogólnych� .  
Odbioru robót dokonuje siê na podstawie oglêdzin i stwierdzenie zgodno�ci wykonania robót zgodnie 
z umow¹. 
Odbiór powinien byã przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanej nawierzchni. Roboty zanikaj¹ce odbiera osoba nadzoruj¹ca poszczególne roboty. 
 
Nawierzchnia powinna posiadaã wymagan¹ grubo�ã celem zapewnienia bezpieczeñstwa upadków       
z ¿¹danej wysoko�ci .  Na nawierzchni nie powinno byã widaã pêkniêã.  Szczególn¹ uwagê nale¿y 
zwróciã na wykonanie podbudowy i nawierzchni w miejscach fundamentowania urz¹dzeñ.          
Nale¿y zadbaã o prawidùowe zagêszczenie gruntu do warto�ci min. Is=0,98.  Równo�ã nawierzchni 
powinna mie�ciã siê w przedziale +/- 3 mm na ùacie 2 m. - Wykonana nawierzchnia powinna byã 
odporna na warunki atmosferyczne, a w szczególno�ci na dziaùanie promieni sùonecznych UV w 
zakresie trwaùo�ci kolorów 
 
Sposób u¿ytkowania i konserwacji nawierzchni: 
 - Elementy s¹ nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny sùu¿yã;  
- Nale¿y dbaã, aby na nawierzchni nie znajdowaùy siê kamienie lub inne twarde przedmioty, które 
przy nadepniêciu na nie mog¹ spowodowaã uszkodzenie nawierzchni;  
- Nale¿y unikaã wnoszenia na nawierzchniê ziemi lub bùota a tak¿e systematycznie usuwaã 
pojawiaj¹ce siê na nawierzchni zabrudzenia i �mieci (li�cie, kamienie, papiery, bùoto, �mieci, igliwie) 
U¿ytkownik powinien prowadziã bie¿¹c¹ pielêgnacjê nawierzchni;  
- Unikaã zabrudzeñ olejem, emulsj¹ asfaltow¹ oraz innymi �rodkami chemicznymi powoduj¹cymi 
odbarwienie nawierzchni;  
- Nie nale¿y ustawiaã bezpo�rednio na nawierzchni ¿adnych obiektów o ostrych krawêdziach; 
- Nawierzchnia nie nadaje siê do jazdy na ùy¿wo rolkach, rowerach, motorach itp.; 
 - Przejazd samochodami (policja, stra¿, pogotowie ratunkowe i inne sùu¿by komunalne) powinien byã  
kontrolowany � równie¿ ze wzglêdu na no�no�ã podbudowy; 
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 Nie dopuszczaã do sytuacji aby nawierzchnia znajdowaùa siê w wodzie, np. poprzez nie prawidùowe 
wyprofilowanie podùo¿a nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podùo¿u 
przepuszczalnym;  
- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemi¹, piaskiem czy bùotem nale¿y nawierzchniê oczy�ciã 
przy pomocy silnego strumienia wody. Wiêksze �mieci mo¿na usun¹ã rêcznie lub przy u¿yciu szczotki; 
- Do gruntownego czyszczenia zalecane  stosowanie beztùuszczowego aktywnego detergentu;  
- Odbarwienia mog¹ wystêpowaã na skutek wystêpowania dùugotrwaùej wilgoci lub przez ró¿ne 
ro�liny znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie pùytek;  
- Tolerancja produkcyjna grubo�ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm;  
- Istnieje mo¿liwo�ã wystêpowania nieznacznych ró¿nic w kolorystyce poszczególnych elementów 
gumowych, nale¿¹cych do ró¿nych partii produkcyjnych;  
Przebarwienia lub wykruszenia s¹ naturalnym procesem eksploatacyjnym i w Ýaden sposób nie 
wpùywaj¹ na jako�ã eksploatacji obiektu; 
 
9.PODSTAWA P£ATNOÚCI  
Zgodnie z  �Wymaganiami ogólnymi� 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
NORMY  
1) PN-B-04111 - Materiaùy kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego                                        
2) PN-B-06250 - Beton zwykùy                                                                                                                                          
3) PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykùego                                                                                  
4) PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci                       
5) PN-B-32250 - Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw                                                                       
6) BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a                                                                                       
7) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¿wir i 
mieszanka.                                                                                                                                                                  
Inne dokumenty                                                                                                                                                       
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 
z póêniejszymi zmianami),                                                                                                                                      
2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 3) 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
póêniejszymi zmianami),                                                                                                                     
4) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z póêniejszymi 
zmianami),                                                                                                                                                                                   
5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z póên. 
zmianami),  
 


