
Za cznik Nr 10

Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych

Zadanie : Budowa placów zabaw w miejscowo ciach :
Borowe ; Czerna ; Klików ; Czy ówek ;    I owa ; Jankowa
aga ska ; Szczepanów ; Konin aga ski oraz Wilkowisko , w

Gminie I owa

1. Zagadnienia ogólne.
1.1. Wprowadzenie.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stanowi
opracowanie zawieraj ce zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania i odbioru
robót budowlanych, w asno ci materia ów, sposobu wykonania oraz oceny
prawid owo ci wykonania poszczególnych robót, które niezb dne s  do okre lenia
standardu i jako ci wykonania robót.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana zosta a na
podstawie:

Zlecenie Inwestora
Wytyczne Inwestora
Przedmiar Robót
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie –
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami

Normy odnosz ce si  do placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009,
PN EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-
6:2009, PN- EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN
177:2009.

1.3. Wymagania ogólne dotycz ce realizacji robót.
Realizacja robót zwi zanych z niniejsz  inwestycj  musi zawsze odpowiada
wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzie  realizacji



zadania inwestycyjnego, zarówno dotycz cych ca ci inwestycji, jaki i samych
technologii wykonywania robót.
Szczególna uwag  nale y zwróci  na przepisy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny
pracy, ochrony rodowiska oraz ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca na w asny koszt zobowi zany jest do przestrzegania obowi zuj cych
przepisów oraz wymogów w adz samorz dowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogólne dotycz ce przepisów prawa budowlanego.
Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nale y
do podstawowych obowi zków Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca robót , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi
dokumentacj  techniczno – projektow  pod wzgl dem mo liwo ci technicznych
realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materia ów i urz dze
zgodnych ze specyfikacj  techniczn  dokumentacji projektowej.

1.6. Zmiany rozwi za  projektowych i materia owych.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w adnym
wypadku nie mog  powodowa  obni enia warto ci jako ciowych, zmniejszenia
trwa ci eksploatacyjnej, zwi kszenia kosztów eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwi za  projektowych.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si  wprowadzenia zmian
poza nast puj cymi przypadkami:

gdy wyrób zosta  wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
gdy zaprojektowane rozwi zanie posiada istotne wady i stwarza bezpo rednie

zagro enie dla zdrowia i ycia u ytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by  dokonane wy cznie na pi mie i
zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji
projektowej.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.
Inwestycja winna spe nia  wymagania okre lone w:

dokumentacji techniczno – projektowej
przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )
Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177
aprobatach technicznych i innych dokumentach normuj cych wprowadzanie

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie
1.8. Odbiór robót.
Podstaw  odbioru robót b dzie:

pisemne zg oszenie Wykonawcy o terminie planowanego zako czenia robót
dokumentacja powykonawcza
posiadanie certyfikatów uprawniaj ce do oznaczania wyrobu znakiem

bezpiecze stwa tzw. certyfikaty bezpiecze stwa B na urz dzenia zabawowe
aprobaty techniczne i inne dokumenty normuj ce wprowadzanie wyrobów do

obrotu i stosowania w budownictwie
uporz dkowanie terenu realizacji zadania



1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.
Inwestor na pisemny wniosek - zg oszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zako czenia robót, ustala termin odbioru ko cowego robót i zwo uje komisj
odbiorow .
W sk ad komisji wchodz  przedstawiciele Inwestora, U ytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporz dz  protokó  odbioru ko cowego
robót i podpisuje go.
Protokó  odbioru ko cowego robót stanowi podstaw  do rozliczenia robót i
wystawienia faktury VAT za zako czone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.
2.1. Wst p.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót ziemnych wykonywanych r cznie.

2.2. Materia :
Ziemia urodzajna
Piasek  gruboziarnisty

2.3. Sprz t i maszyny:
Sprz t odpowiedni do wykonania robót

2.4. Transport:
Samochód samowy adowczy lub wg uznania wykonawcy

2.5. Wykonanie, zakres robót:
W celu wykonania robót  zagospodarowania terenów placów zabaw
nale y wykona  nast puj ce roboty ziemne:

wykonanie korytowania gr. rednio 15 cm cm pod plac i urz dzenia
nawiezienie, rozplantowanie i zag szczenie piasku gruboziarnistego  w miejsca

monta u nowych
urz dze  zabawowych

nawiezienie i rozplantowanie piasku poza urz dzeniami , w granicach ogrodzenia

2.6. Odbiór materia ów.
Odbiór piasku przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpo rednio
przed roz adunkiem na placu.

2.7. Odbiór robót.
Odbiór ko cowy – robót, na podstawie dokumentacji technicznej  i przepisów
zwi zanych, odbiera komisja powo ana przez Inwestora na podstawie zg oszenia
Wykonawcy robót .

3. Roboty monta owe.
3.1. Wst p.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem robót monta owych urz dze  zabawowych,
rekreacyjnych i uzupe niaj cych elementów ma ej architektury.



Specyfikacja zawiera opis po danych przez Zamawiaj cego urz dze  do
zamontowania na placach zabaw wraz ze zdj ciami pogl dowymi, które nale y
traktowa  pomocniczo przy sporz dzaniu  oferty – parametry proponowanych
urz dze  musz  by  co najmniej równowa ne.

Posadowienie urz dze  zabawowych bezwzgl dnie powinno uwzgl dnia  zachowanie
stref bezpiecze stwa pomi dzy urz dzeniami.
Urz dzenia sk adaj ce si  na przedmiot zamówienia musz  by  zaprojektowane i
wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi i posiada  certyfikaty zgodno ci
z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodno ci z normami PN-EN 1176 (1-7)
oraz PN-EN 1177.
Urz dzenia musz  by  fabrycznie nowe. Powinny by  zabezpieczone przed korozj  i
wp ywami atmosferycznymi na okres nie mniejszy ni  udzielona gwarancja, posiada
wysok  jako , trwa , estetyk , zapewnia  bezpiecze stwo korzystaj cym z tych
urz dze  dzieci.
Urz dzenia powinny by  zamontowane w gruncie na kotwach (nie dotyczy urz dze
metalowych oraz piaskownicy). Kotwy do osadzenia urz dze  zabawowych w
betonie- kotwy stalowe ocynkowane chroni ce drewno przed procesem gnicia i
butwienia na styku z powierzchni  ziemi. Kotwy winny podnosi  belki o 10 cm ponad
poziom gruntu. Mocowania winny by  wykonane w sposób trwa y estetyczny i
bezpieczny. Drewno do konstrukcji urz dze  – okr e, klejone. lizgi wykonane ze
stali nierdzewnej. cuchy – stal nierdzewna. Elementy metalowe - malowane
proszkowo. Wszystkie czenia spawy i mocowania winny by  g adkie, odpowiednio
wyprofilowane, bezpieczne dla u ytkowników. W przypadku elementów drewnianych,
które maj  kontakt z ziemi , musz  by  one zaimpregnowane ci nieniowo zgodnie z
normami EN 355-2,EN 351-1.
Wszystkie urz dzenia zabawowe musz  by  wypoziomowane.

Zaleca si  dokonanie wizji lokalnej terenu na którym posadawiane maj
by  place zabaw i zebranie na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji
koniecznych do przygotowania i z enia oferty.



3.2. Materia :

1. Bujak spr ynowiec - konstrukcja ze stali i p yty HDPL osadzonej na spr ynie i/lub na
gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na sta e w ziemi, z uchwytem dr kowym
na przodzie urz dzenia oraz podpórkami pod nogi, wymiary 0,90 x 0,30 m, wysoko  0,50 m,

kogucik- kolor to-czerwony, hipopotam- kolor niebiesko -czerwony

2. Hu tawka wa ka drewniana ze stalow  podstaw , ca a konstrukcja wykonana z drewna
klejonego toczonego Fi 14 cm, rami  zamontowane na tulei yskuj cej, stalowa podstawa
konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem B20, dwa uchwyty do trzymania, element
drewniany malowany na kolor maho .

3. Hu tawka wahad owa pojedy cza / podwójna deseczkowa – podstawa konstrukcji wykonana z
okr ego drewna klejonego toczonego fi 14 i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
natomiast górna belka wykonana z rury stalowej o rednicy 3”, deseczki gumowe lub tworzywa,

cuchy stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor maho , elementy stalowe – kolor
czerwony



4. Drewniany zestaw zabawowy z elementami sk adowymi: drewniana wie a / wie e z czerwonym
daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do wchodzenia, zje alnia ze lizgiem nierdzewnym,
pochylnia do wspinania – szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w ca ci wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane –
maho , ca  wykonana z okr ego drewna klejonego toczonego fi 12 cm.

5. Tablica informacyjna drewniana lub metalowa  z regulaminem placu zabaw

6. awka – podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe d . 1800x100x40, zabezpieczona
lazur  ochronn , kolor maho , do osadzenia w pod u.



7. Kosz na mieci wykonany w ca ci z drewna, zabezpieczony lazur  ochronn , kolor maho

8. Karuzela czteroosobowa – ca a konstrukcja wykonana z rury 5”, siedziska plastikowe ( ty, zielony,
czerwony, niebieski)

9. Zestaw zabawowy – sk adaj cy si  z drabinki sko nej, przeplotni, podestu ze zje alni  ze lizgiem
wykonanym ze stali nierdzewnej, cianki gimnastycznej i drabinki poziomej. Ca  wykonana z
okr ych belek drewnianych fi  12 (drewno rdzeniowe),kolor - maho , ca  montowana na kotwach.

3.2.10 Ogrodzenie z siatki  wysoko ci 100cm
Konstrukcja wykonana z:
- s upki stalowe ocynkowane   DN 70 mm, z za lepk  pvc i malowane proszkowo
Ral 6005 ( zielony )
- siatka ocynkowana 2,6 mm , w otulinie pvc zielonej
Uwaga !
Na placu zabaw winien zosta  umieszczony regulamin placu zabaw jako



piktogram graficzny i opisowy.

3.3. Sprz t i maszyny:
Sprz t odpowiedni do wykonania robót (wg zalece  producenta)

3.4. Transport:
Samochód skrzyniowy lub wg uznania wykonawcy

3.5. Wykonanie i zakres robót.
Urz dzenia zamontowa  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – technologia
wg przedmiaru robót  .
Monta u dokona  z uwzgl dnieniem stref u ytkowania i bezpiecze stwa.
Miejsce prac monta owych zabezpieczy  przed mo liwo ci  przebywania na obszarze
prowadzenia robót osób niepowo anych.
Monta u urz dze  dokonywa  niezw ocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowa  si  do instrukcji monta u danego urz dzenia.
Monta  urz dze  od poz.3.2.1. do poz. 3.2.9 dokona  w gruncie na
 fundamentach betonowych ( zgodnie z systemem )

3.6. Odbiór materia ów.
Nale y sprawdzi :

Zgodno  ilo ciow  i jako ciow  dostarczonych urz dze  z wytycznymi
projektu

Zgodno  danych technicznych elementów sk adowych, ca ych urz dze  b
gotowych wyrobów, z dokumentacj  projektow , a w szczególno ci
zastosowane przekroje, rednice i grubo ci cianek elementów sk adowych

Zgodno  kolorystyki urz dze  oraz jako ci wykonania pow ok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

4. Odbiór ko cowy robót.
Inwestor na pisemny wniosek - zg oszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zako czenia robót ustala termin odbioru ko cowego robót i zwo uje komisj
odbiorow .
Odbiór ko cowy – roboty odbiera komisja powo ana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej ( przedmiaru robót ), specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót i przepisów zwi zanych.
W sk ad komisji wchodz  przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowi zek sprawdzenia:

zgodno ci zrealizowania zadania z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót

zachowania stref bezpiecze stwa montowanych urz dze
przestrzegania zalece  instrukcji monta u poszczególnych urz dze
certyfikatów uprawniaj cych do oznaczania wyrobu znakiem bezpiecze stwa B

tzw. certyfikaty bezpiecze stwa, atestów i deklaracji zgodno ci na zastosowane
wyroby i urz dzenia

posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normuj cych



wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie
czy nast pi o uporz dkowanie terenu realizacji zadania
czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowa  zniszcze  mienia i

terenu w granicach placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporz dz  protokó  odbioru ko cowego
robót i podpisuje go.
Protokó  ten stanowi podstaw  do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za
zako czone i odebrane roboty
Po sporz dzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokó u odbioru ko cowego robót
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do u ytkowania.


