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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:
–
–
–
–

oczyszczenie, przygotowanie terenu.
dostawa i montaż nawierzchni bezpieczeństwa z warstwy piaszczystej
wykonanie obrzeży betonowych na ławach
uzupełnienie trawników

2. CZĘŚĆ OGÓLNA
Wszystkie elementy zabawowe muszą zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność,
minimum takie same wymiary, minimum tą samą, jakość materiałów, jak w specyfikacji
technicznej. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą
posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o
obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dziećmi. Wykonawca dla elementów zabawowych przedstawi Certyfikat Zgodności wystawiony
przez akredytowaną Jednostkę Certyfikująca z możliwością identyfikacji wyrobu/ów oraz
aktualnym terminem ważności. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy
fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009 oraz instrukcją
producenta.
2.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe
dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu
zabaw.
2.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.
2.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu
wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem
gotowych
konstrukcji.
2.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ
poleceniami
Zamawiającego .
2.6.Materiały
1. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa gr. 30cm

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów:
3.1 POWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Powierzchnia 80 m2 amortyzująca w uprzednio wykorytowanym podłożu pokryta piaskiem
grubości min 30cm o gramaturze 0,2-2mm.
Projektuje się nawierzchnię piaskową, przepuszczalną, W celu ułatwienia spływu wód
opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. Obrzeża zabezpieczające
powierzchnię piaszczystą obrzeżami betonowymi na ławie betonowej o wymiarach
6x30x100cm.
Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm:
− PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
− PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki
Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą
techniczną dla przyjętego systemu.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod
plac zabaw.
- Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
- Niwelacja dla uzyskania terenu płaskiego.
- Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną.
- Zagęszczenie i wyrównanie dna oraz boków wykopu poprzez montaż obrzeży betonowych
na ławie.

- Wykonanie nawierzchni z piasku.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i
poleceniami Zamawiającego.
Sprzęt
Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonanie robót
1.Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
- Usunięcie kamieni i innych zbędnych materiałów.
- Usunięcie ewentualnych pozostałości po starych drzewach w postaci pniaków
- Zniwelowanie i wyrównanie nierówności w podłożu,
- Wykonanie obrzeży betonowych na ławach
2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
Materiały:
Piasek drobny
Sprzęt:
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Transport:
Kruszywo i geowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonanie nawierzchni :
Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana, jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z
wysokości, jakie przewidują montowane urządzenia, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.
Sposób przeprowadzania odbioru nawierzchni:
Nawierzchnia powinna być wyrównana, bez zanieczyszczeń organicznych i różnego typu
pozostałości po
budowie, nie mogą z nawierzchni wystawać żadne elementy betonowe typu fundamenty elementów
zabawowych, grubość nawierzchni w każdym miejscu musi być jednakowa i posiadać zakładaną
grubość.
Kontrola, jakości robót
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych
materiałów i dokładności wykonania.
Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: m3, m2.
Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót
zgodnie z umową.

4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Oprócz samego wykonania robót składających się na wykonaniu placu zabaw
sprawnościowych, montażu urządzeń fitness i montażu elementów strefy relaksu, na
Wykonawcy spoczywać
będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:
4.1 Prace towarzyszące:
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót
realizowanych
przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza
powinna
spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w
gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późn. zm.),
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okoliczności
odpowiedzialności cywilnej.
4.2 Roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia,
skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek
warunków atmosferycznych,
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu,
- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,
- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych.
4.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Do wykonania robót budowlanych można użyć dowolnego sprzętu i maszyn. W przypadku
urządzeń
zabawowych montaż będzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela i on będzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzętu.
4.4 Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego,
rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.

5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
jednostki obmiaru:
korytowanie - m2
nawierzchnie - m2
urządzenia zabawowe i wyposażenie - szt.
ogrodzenie – m2 / mb

6. Odbiór końcowy

Całość robót odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót. Odbiór
dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
związanych.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowiązek sprawdzenia min.:
- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,
- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,
- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i deklaracji
zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do
obrotu
i stosowania w budownictwie,
- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach
placu
budowy.
W trakcie odbioru końcowego sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia
komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez członków komisji stanowi
podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

7. Płatności
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Przepisy związane
- PN-EN 1176-1:2009,Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 1 – Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN 1176-2:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 2 – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
- PN-EN 1176-3:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 3 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
- PN-EN 1176-4:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
Część 4 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
- PN-EN 1176-5:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 5 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
- PN-EN 1176-6:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody urządzeń kołyszących.
- PN-EN 1176-7:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 7 – Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 10 – Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.
- PN-EN 1176-11:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Część 11 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych
konstrukcji linowych.
- PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczenie
krytycznej wysokości upadku.
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź.
zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr
147,poz.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V
Wydaw. Arkady
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa
na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentów
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

