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ST-O WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na
podstawie dokonanego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania
pozwolenia na ich wykonanie.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty na podstawie, których można określić
szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania obiektu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania
pn.:,,Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym gm. Smyków.

1.2. Niektóre określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, którego z
upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy a dalej Nadzór Techniczny Inwestorski,
Nadzór Autorski.
Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.
Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inwestora.
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplety
ST.
1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać
dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.
1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w
szczególności:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z

robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych.

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru,
- hałasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnione jednostki, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić' Inwestora i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiać Inwestora. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy (drogi) w obrębie Terenu Budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń.

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub w
szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe wymagania i są
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym, a w szczególności:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polskimi

Normami lub aprobatą techniczną,
- są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- są oznaczone znakowaniem CE.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane
do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inwestora.
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału
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powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy:
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem.
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
na które jest wymagane zgłoszenie właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad
zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni przed ich rozpoczęciem.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST..
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5.2. Program organizacji robót i zapewnienie jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projekt
organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST i innymi ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.

5.3. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz Robót.
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

5.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające
atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania
budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, protokoły z
narad i ustaleń, korespondencję na budowie.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania
budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, protokoły z
narad i ustaleń, korespondencję na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie
Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
6.1. Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy.

6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inwestor.
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy.
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość.
Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W
skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Robót, Kierownicy Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powołane
w skład komisji.
Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być
odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia . W
protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub
części obiektu.

6.4. Odbiór końcowy.
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.
Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem
dokonywanym przez użytkownika.
Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może
korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora.
Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób
oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,

- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika).
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót

budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i
uzgodnieniami,

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby biorące
udział w czynnościach odbioru.
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6.5. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego Robót.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w
Polsce a w szczególności:
- Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 2000r. Nr 26,
poz. 313.
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

- Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska Dz. U. 1994 r. Nr 49, poz.
196-(tekst jednolity). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.
U. Nr 74, poz. 836

ST. 1 Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych dla zadania
pn.:,, Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Smyków”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST dotyczy wykonania robót polegających na:
- wykarczowaniu krzaków i oczyszczeniu terenu z jednoczesnym wywiezieniem
- wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym
- wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Przy robotach nie występują materiały w rozumieniu nakładów inwestycyjnych.
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Kosiarki doczepne do ciągników - wykonawca używa ich do koszenia dużych powierzchni,
Kosiarka żyłowa - spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych.
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Transport materiałów
Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi, drobnego sprzętu.
Samochód ciężarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do wywozu
zanieczyszczeń, skoszonej traw i chwastów.
Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu, oraz do transportu większego sprzętu.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Roboty przygotowawcze wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia. Roboty te
polegają na:
- wykarczowaniu krzaków i oczyszczeniu terenu z jednoczesnym wywiezieniem,
- wybraniu lub wygrabieniu kamieni z trawy, gruzu, puszek metalowych lub innych
zanieczyszczeń,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń w miejsce ustalone kosztem na plac składowy Wykonawcy.
Rozpoczęcie wykaszania traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie
dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym
okresem rozpoczęcia wykaszania traw jest okres drugiej połowy maja.
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca
wykonuje wykaszarkami równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw,
chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykarczowanych krzaków, wykoszonych
chwastów i samosiejów.

8.0. ODBIÓR ROBÓT



14

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6
dały wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
Cena 1 m2 koszenia i karczowania obejmuje roboty przygotowawcze, koszenie oraz niszczenie
traw chwastów, samosiewów, oczyszczenie terenu i wywiezienie gałęzi i karpiny

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST. 2 Ogrodzenie CPV 645342000-6
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pod nazwą:,, Budowa
obiektów małej architektury na terenie gminy Smyków”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z montażem ogrodzenia panelowego oraz betonowego.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST 0 „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne"

2.1.Ogrodzenie
Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,53m z typowym

cokołem betonowym, słupki 60x40 mm ).
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Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki
ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na
głębokości min 120 cm, posadowienie ogrodzenia poniżej strefy przemarzania – 1,2 m p.p.t.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica

drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga
dodatkowego usztywnienia.
• Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
• Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].
• Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
• Wysokość panela 1530 [mm].
• Przekrój słupa 60 x 40 [mm].

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i
nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby
niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek.
Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm głębokość posadowienia 1,2m p.p.t .
Zagłębienie słupa w fundamencie min 80 cm
Furtka szer. 1,2m

Ogrodzenie betonowe typowe wg. wytycznych producenta o wysokości do 2,0 m. Rozpiętość
przęsła 2,06m w osi słupów

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne"

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne"
WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne"
5.1.Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły
pod słupki powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 60x60 cm i głębokość  120 cm.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać
doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków
prostych na mniejsze odległości.
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5.2.Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w

linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki
dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B25.

5.3.Montaż ogrodzenia panelowego i betonowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne".

6.2.Ogrodzenie
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada

świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: zachowanie wyznaczonej trasy

ogrodzenia, zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, prawidłowość wykonania dołów
pod słupki, poprawność ustawienia słupków, prawidłowość montażu paneli, wysokości
ogrodzenia, rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną

przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują

odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 „Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wytyczne producentów, instrukcje montażu.
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów
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ST. 3 Zagospodarowanie terenu - chodniki Kod CPV 245233262-3

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu na zadaniu budowy
obiektów małej architektury na terenie gminy Smyków.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne" pkt1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
„Wymagania ogólne"
2.1. Betony, cementy
B-15 dla fundamentów zalewki,
cement portlandzki „25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty
kostka betonowa np. 20×10×6 cm,
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywanie ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4.
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót torowych i
drogowych oraz budowlanych.
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
Zagospodarowanie terenu.
Chodniki, place



18

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 10 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego
z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania
oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Następnie wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o granulacji 0-63 mm o grubości 15 cm
zrozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania
oraz wyrównaniem do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej np. o wymiarach 20×10×6cm. Kostkę betonową
układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem
spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia
- jakość dostarczonych prefabrykatów
- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne"
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
9. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.
10. Przepisy związane
PN – EN 206 – 1:2003 Beton.
PN – EN 196 – 1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN – EN 196 – 3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i

stałości objętości.
PN – EN 196 – 6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN – 90/B – 30000 Cement portlandzki.
PN – 88/B – 32250 Woda do betonu i zapraw.
PN – B – 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN – 86/B – 02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis

gruntów.
PN – 77/8931 – 12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN – 85/B – 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.
PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
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ST. 4 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
CPV 45112710-5

1.0 WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych dla zadania pn.:,, Budowa obiektów małej
architektury na terenie gminy Smyków”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ogrodzeń
nawierzchni trawiastych:
- kultywatorowanie mechaniczne przed orką,
- orka mechaniczna pługiem przyczepnym,
- bronowanie mechaniczne przed orką
- wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie
- ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem

kolczatka
- jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim
- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Nasiona traw - nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion
różnych gatunków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Nawierzchnie placów zabaw można uzyskać w różny sposób:
- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje się do eksploatacji,
po okresie około jednego roku
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- przez ułożenie darni - boisko nadaje się do eksploatacji po okresie około trzech miesięcy.
- przez ułożenie sztucznej trawy, imitującej darń
Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem – jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji
zadarniania, umożliwia dowolne kształtowanie składu gatunkowego i odmianowego traw, ściśle
dostosowanych do lokalnych potrzeb.
Przygotowanie gleby i sam siew można przeprowadzić w ten sposób, że wprowadzone nawozy o
spowolnionym działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dla nich warunkach.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Najważniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposób jej wykonania i
zastosowane materiały mają ogromne znaczenie dla odporności, trwałości i wielkości nakładów
na jego pielęgnację. Jest to zarazem jedyny "żywy element" konstrukcyjny.

2.1 Rodzaj gleby.
Najlepsza glebą pod trawnik jest piaszczysta glina zawierająca 10÷15% substancji organicznych
(humusu) o małej zawartości iłu oraz pH około 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod
trawnik mają podstawowe znaczenie, gdyż regulują spoistość gruntu, utrzymują właściwą ilość
wilgoci oraz części odżywczych dla trawy, jak również są naturalnym źródłem azotu. Do gleby
ciężkiej dodaje się średnio ostrego, gruboziarnistego piasku (pożądany jest dodatek węgla
drzewnego), przy glebie chudej dodaje się torfu lub ziemi liściowej. Ilość piasku powinna
zapewniać odpowiednią przepuszczalność gruntu. W razie potrzeby mieszanką torfowo-ziemną o
stosunku 2:1 do 2;2 układa się w środku warstwy gleby, na głębokości ci najmniej 5 cm od
powierzchni – nigdy na wierzchu lub pod spodem.
2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3 Mieszanki traw
W naszych warunkach jako podstawową należy wybrać jedną z trzech głównych traw
rozłogowych: wiechlinę łąkową (dla przeciętnych normalnych warunków), kostrzewę czerwoną
(dla siedliska suchego) lub miętlicę pospolita łącząc je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych
wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt dużym procencie, nie
powinien przekraczać 40% całości mieszanki. Większa jego ilość stanowi przeszkodę w rozwoju
pozostałych traw.
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W projekcie założono wykonanie nawierzchnię z mieszanek traw zawierających w swym
składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową i Życicę trwałą.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.
Przed założeniem trawnika należy dobrać odpowiednie odmiany traw. Ze względu na fakt, że
trawnik założony na bazie mieszanki ma lepsze cechy użytkowe odradza się stosowanie nasion
jednoskładnikowych. W handlu dostępne są różne mieszanki trawnikowych, składające się z
odmian o określonych cechach użytkowych. W zależności od składu
odmianowego spotkamy się z mieszankami (podział umowny):
- uniwersalnymi (parkowymi)
- dywanowymi (gazonowe)
- sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi
- wolnoodrastającymi (typu golf)
- do cienia
- kwiatowe- łąkowe (typu 'łąka naturalna')
- regeneracyjnymi (zawierającymi nasiona traw dający szybki efekt uzupełniania braków)
Wszystkie dostępne w handlu mieszanki muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające
skład mieszanki, klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania
poszczególnych odmian i datę ważności (zwykle na okres 6-9 miesięcy). Wymóg udostępnienia
powyższego świadectwa spoczywa na sprzedawcy.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi, jednakże
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto

do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych,
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- drabin, podnośników hydraulicznych.
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku

do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką

lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2 Przygotowanie podglebia
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać warstwy odsączające i podbudowy.
Kolejną czynnością jest przygotowanie gleby. Obowiązkowo należy usuwać gruz, resztki wapna
murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie należy wyrównać teren,
starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi
być starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastów.
W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą ”na krzyż” i wybieranie
rozłogów chwastów wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe
„chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawierać dostateczną ilość wilgoci. Grubość uprawnej
warstwy gleby powinna wynosić do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy
darniowaniu. Przy nawożeniu najlepiej użyć dobrego kompostu, następnie nawozów sztucznych,
dawkowanych w zależności od typu gleby, dokładnie przeorywując grunt na głębokość około 20
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cm (ustalenie dawki nawozów oraz ich potrzebę należy poprzedzić badaniem gleby oraz
każdorazowo określić przy współudziale inżyniera ogrodnika).
Warstwę nośną pod nawierzchnię trawiastą należy wykonać zgodnie z projektem technicznym,
powinna być zbudowana z następujących komponentów:
- 65% piasku o uziarnieniu 0,5÷0,6mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.
5.4. Siew trawy
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki.
Siew najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju), w tydzień po nawożeniu i
na drugi dzień po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.
Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać.
Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę
krzyżową pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch kierunkach). Powierzchnię obsianego
gruntu należy ugnieść wałem o ciężarze do 100 kg i szerokości 1 m.
Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a
mającej zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
- świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki traw, klasę, numer normy wg, której

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności,
- ewentualne badania właściwości gruntu i gleby.
6.2. Badania w czasie robót
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
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- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”,
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6
dały wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej  obejmuje:
- oznakowanie robót,
- czyszczenie i odchwaszczenie gleby,
- przygotowanie podglebia,
- wyrównanie i splantowanie terenu,
- przygotowanie podglebia,
- rozścielenie ziemi urodzajnej,
- zwałowanie gleby,
- wykonanie nawożenie,
- dostarczenie mieszanek traw,
- wykonanie siewu,
- przekrycie nasion,
- wykonanie ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- wałowanie nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni.
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie próbek

obornika i kompostu
PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek
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PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie: pH,
zawartości substancji organicznej, węgla organicznego,
azotu, fosforu i potasu

PN-EN 13535:2003 Nawozy i środki wapnujące – Klasyfikacja
PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań.

Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnią naturalną
PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości

darni naturalnej

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST. 5 Place zabaw CPV 45112723-9

1.0 WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla
zadania pn.:,, Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Smyków”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę i montaż urządzeń
placów zabaw.
Zakres robót objętych niniejszą SST :
- dostarczenie urządzeń,
- wykonanie dołów fundamentowych,
- obsadzenie fundamentów prefabrykowanych,
- zasypanie fundamentów z zagęszczeniem,
- montaż urządzeń: /wyroby gotowe fabrycznie wykończone/

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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Fundament prefabrykowany – element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania
podstaw urządzenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 -
Wymagania ogólne.

2.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

Huśtawka podwójna (siedzisko płaskie i z oparciem)
Opis
Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami typu deseczka ikoszyk. Konstrukcja wykonana ze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji – grafitowy i szary, a kolor
siedziska – czarny.
Urządzenie zawiera:
− 1 Ramę posadowioną na 4 nogach,
− 1 Siedzisko typu koszyk,
− 1 Siedzisko typu deseczka.

Dane techniczne
− Wymiary urządzenia: 3,33 x 1,95 x 2,27 m
− Strefa bezpieczeństwa: 3,0 x 7,50 m
− Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m
− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały
− Rury stalowe: 88,9 x 3,6 mm,
− Siedzisko antypoślizgowe,
− Łańcuch techniczny kalibrowany, ø 6mm, ocynkowany ogniowo.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3. W trosce o
bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami
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wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się
„certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą
akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także
przedstawienia zamiast certyfikatu -deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu
Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią
zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną
zabawce.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Huśtawka sprężynowa
Opis
Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia,
wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu,
ze stali galwanizowanej ogniowo. Urządzenie zawiera:
− 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi.

Dane techniczne
− Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56 m
− Strefa bezpieczeństwa: 1,5 x 1,5 m
− Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m
− Głębokość posadowienia: 0,39m
− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały
− Konstrukcja z płyty HDPE,
− Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7. W trosce o
bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami
wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się
„certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą
akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także
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przedstawienia zamiast certyfikatu -deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu
Bujak betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchniązapewniającą
ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Karuzela talerzowa z siedziskiem i talerzem napędowym,
Opis
Zabawka typu karuzela tarczowa z trzema siedziskami i kierownicą napędową o średnicy 1,4 m
lub 1,65m. Podłoga karuzeli jest wykonana z płyty PE dzięki czemu podłoga karuzeli jest miękka
(bezpieczna), antypoślizgowa (dodatkowa antypoślizgowa faktura) oraz nie ulega nagrzewaniu
na słońcu oraz zmrożeniu zimą.
Urządzenie zawiera:
− 3 siedziska,
− 1 karuzelę napędową.

Dane techniczne
− Wymiary urządzenia(LxWxH): 1,4 x 1,4 x 0,71 m
− Strefa bezpieczeństwa: 5,4 x 5,4m
− Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m
− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały
− Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,
− Górna obręcz stanowi monolit (nie dopuszcza się przerw w obręczy traktowanych jako

wejścia),
− Siedziska wykonane z HDPE 10mm,
− Podłoga z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci „wypukłych guzików” (nie dopuszcza

się stosowania blachy ryflowanej lub sklejki),
− Łożyska kulkowe.
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Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008. W trosce o
bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami
wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się
„certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą
akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także
przedstawienia zamiast certyfikatu -deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu
Zabawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią
zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną
zabawce.
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Zjeżdżalnia mała
Opis
Ślizgawka z drabinką wejściową dwustopniową oraz rurą strażacką. Konstrukcja zestawu została
wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, platforma z płyty PE, ślizg zjeżdżalni ze
stali nierdzewnej falowanej, a boki ślizgawki z płyty HDPE. Urządzenie przeznaczone dla dzieci
w wieku od 3 do 15 lat.
Urządzenie zawiera:
− 1 Wieżę czteroboczną,
− 1 Zjeżdżalnię o falistym zjeździe,
− 1 Drabinkę dwustopniową,
− 1 Rurę strażacką.

Dane techniczne
− Wymiary urządzenia: 2,68 x 0,81 x 1,80 m
− Strefa bezpieczeństwa: 6,20 x 3,79 m
− Maksymalna wysokość upadku: 0,90 m
− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały
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− Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np.
kwadratowych, prostokątnych itp.),

− Podest z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci „wypukłych guzików” (nie dopuszcza
się stosowania sklejki lub drewna lub blachy itp.),

− Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
− Boki zjeżdżalni wykonane z wysokiej jakości tworzywa HDPE.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3. W trosce o
bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami
wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się
„certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą
akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także
przedstawienia zamiast certyfikatu -deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią
zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną
zabawce.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Huśtawka równoważna
Opis
Huśtawka wagowa typu ważka wyposażona w system spowolniający opadanie ramion tzw. „slow
system”. Kolor konstrukcji jest grafitowy i szary, natomiast kolor siedziska jest czarny.
Urządzenie zawiera:
− 1 Spornik w kształcie fajki,
− 1 Ramię wygięte w literę „S”- ruchome,
− 2 Uchwyty okrągłe,
− 2 Siedziska antypoślizgowe.

Dane techniczne
− Wymiary urządzenia: 3,0 x 1,42 x 1,13 m
− Strefa bezpieczeństwa: 4,42 x 6,0 m
− Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m
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− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-6
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały
− Rury stalowe: 88,9x2,6; 133,0x4,0; 33,7x2,0mm,
− Siedzisko antypoślizgowe,
− Sprzęgło tłumiące ruch – profil stalowy obleczony gumą.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-6. W trosce o
bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami
wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się
„certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą
akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także
przedstawienia zamiast certyfikatu -deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.
Sposób montażu
Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią
zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną
zabawce.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Orbitrek na pylonie
Opis
Grzbiet, barki, ramiona, klatka piersiowa, brzuch, nogi i pośladki. Trening ogólnorozwojowy.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o minimalnym
wzroście 140 cm. Z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba. Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Materiały
konstrukcja: rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 8025, wsporniki ruchowe z
rurstalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące
wykonana zaluminium ral 8025 siedziska i oparcia: stalowe uchwyty i rączki: polichlorek winylu
łożyska: typuzamkniętego, nsk wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowofarbami poliestrowymi.

Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie, o wymiarach: 600 x
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600 x 550 mm

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Biegacz na pylonie
Opis:
Biegacz przeznaczony do wykonywania ćwiczeń aerobowych na wolnym powietrzu.Funkcje
urządzenia: wzmocnienie mięśni nóg oraz pasa biodrowego, korzystny wpływ na układ
krążeniowo-oddechowy, poprawa koordynacji ruchowej przyspieszenie redukcji tkanki
tłuszczowej
Dane techniczne:
Urządzenie przykręcane do pylonu oraz oparte na "własnej" podporze/słupie
Wymiary urządzenia (wysokość / długość / szerokość): 203 x 118 x 49 cm.
Powierzchnia bezpieczna 485 x 360 mm.
Podstawa wykonana z rury stalowej 114 mm, rama wykonana z rury 60 mm, poręcze oraz
elementy ruchome z rury 35 mm. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej
Elementy złączne - stal nierdzewna. Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem
czynników zewnętrznych przez malowanie proszkowe. Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg.
Kolor: dowolny z palety RAL (domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty:
Urządzenie posiada certyfikat zgodności z polskimi normami:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa
"B".

Wyciąg górny na pylonie
Opis:
Funkcja urządzenia-wzmacnianie mięśni górnych partii ciała: plecy, barki, ramiona, klatka
piersiowa. przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o
minimalnym wzroście 140 cm. z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba. z urządzenia należy
korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Materiały:
Wyciąg górny maksymalny ciężar użytkownika - 120 kg wymiary: urządzenie: 1,30 x 0,75 m strefa
bezpieczeństwa: 3,10 x 4,35 m wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm. użyte materiały:
konstrukcja: rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 8025, wsporniki ruchowe z rur
stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z
aluminium ral 8025. siedziska i oparcia: stalowe uchwyty i rączki: polichlorek winylu łożyska: typu
zamkniętego, nsk wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo
farbami poliestrowymi.
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Sposób montażu:
posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie, o wymiarach: 600 x 600 x 550 mm

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne
przeszkody.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Urządzenie posiada certyfikat zgodności z polskimi normami:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa
"B".

Stepper + rowerek (na jednym pylonie)

Opis: wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń.

Funkcja urządzenia-wzmacnianie mięśni dolnych partii ciała: przeznaczenie: urządzenie
przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o minimalnym wzroście 140 cm. Z urządzenia
należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane techniczne:

maksymalny ciężar użytkownika - 120 kg,
wymiaryurządzenia: 2,10 x 0,60m,
strefa bezpieczeństwa: 5,10 x 3,60 m,
wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm.
grupa urządzeń: wzmocnienie mięśni. rozciąganie. budowa mięśni.

Normy bezpieczeństwa: pn-en 16630

Użyte materiały i konstrukcja:

rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowycho
średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana
zaluminium ral 7032,
siedziska i oparcia: stalowe,
uchwyty i rączki: polichlorek winylu,
łożyska: typu zamkniętego nsk,
wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo, farbami
poliestrowymi.
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Sposób montażu:posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie,o wymiarach:
600 x 800 x 550 mm

Stepper podwójnyna pylonie

Opis:
Funkcja urządzenia -funkcja urządzenia: wzmacnianie mięśni nóg, aktywacja stawów
biodrowych, poprawianiekoordynacji ruchowej, przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest dla
młodzieży i osób dorosłych ominimalnym wzroście 140 cm. z przyrządu może korzystać tylko 1
osoba. Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane techniczne:

maksymalny ciężar użytkownika - 120 kg
wymiary urządzenia: 1,65 x 0,60 m
strefa bezpieczeństwa: 4,65 x 3,60 m
wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Normy bezpieczeństwa: pn-en 16630

Użyte materiały:

konstrukcja: rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 1003, wsporniki ruchowe z
rurstalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące
wykonana z aluminium ral 7032
siedziska i oparcia: stalowe
uchwyty i rączki: polichlorek winylu
łożyska: typu zamkniętego, nsk
wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami
poliestrowymi.
instrukcja użytkowania: stań na podestach i złap za uchwyty. balansując, przenoś ciężar ciała z
jednej nogi na drugą.
Sposób montażu:posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie,
o wymiarach: 600 x 800 x 550 mm

Wioślarz na pylonie

Opis:
Funkcja urządzenia - wzmacnianie i budowa mięśni nóg i górnych partii ciała: plecy, ramiona,
klatka piersiowa. wzmacnianie mięśni nóg.
przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o
minimalnym wzroście 140 cm. z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba. Z urządzenia należy
korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Dane techniczne:

maksymalny ciężar użytkownika - 120 kg
wymiary urządzenia: 1,20 x 1,50 m
strefa bezpieczeństwa: 2,70 x 4,50 m
wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Normy bezpieczeństwa: pn-en 16630

Użyte materiały i konstrukcja:
konstrukcja: rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 1003, wsporniki ruchowe z
rurstalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące
wykonana z aluminium ral 7032,
siedziska i oparcia: stalowe
uchwyty i rączki: polichlorek winylu
łożyska: typu zamkniętego, nsk
wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowofarbami
poliestrowymi.

Sposób montażu:
posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie,
o wymiarach: 600 x 800 x 550 mm

Rower na pylonie

Opis:
Funkcja urządzenia -wzmacnianie i budowa mięśni nóg.
przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o
minimalnym wzroście 140 cm. z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba.
z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane techniczne:
maksymalny ciężar użytkownika - 120 kg
wymiary urządzenia: 1,45 x 0,45 m
strefa bezpieczeństwa: 2,95 x 3,45 m
wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Normy bezpieczeństwa: pn-en 16630

Użyte materiały i konstrukcja:

rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 1003, wsporniki ruchowe z rurstalowych o
średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocującewykonana z
aluminium ral 7032
siedziska i oparcia: stalowe
uchwyty i rączki: polichlorek winylu
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łożyska: typu zamkniętego, nsk
wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo
farbami poliestrowymi.
instrukcja użytkowania: siedząc na siedzisku postaw nogi na pedałach. złap za kierownicę.
rozpocznij pedałowanie.
Sposób montażu:posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie,
o wymiarach: 600 x 800 x 550 mm

Stepper na pylonie

Opis:
Funkcja urządzenia -wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Funkcja
urządzenia: wzmacnianie mięśni nóg, aktywacja stawów biodrowych, poprawianiekoordynacji
ruchowej. Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych
ominimalnym wzroście 140 cm. Z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba.

Dane techniczne:

maksymalny ciężar użytkownika - 120 kg
wymiary urządzenia: 1,00 x 0,60 m
strefa bezpieczeństwa: 2,50 x 3,60 m
wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Normy bezpieczeństwa: pn-en 16630

Użyte materiały i konstrukcja:

konstrukcja: rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm ral 1003, wsporniki ruchowe z
rurstalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm ral 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące
wykonana z aluminium ral 7032
siedziska i oparcia: stalowe
uchwyty i rączki: polichlorek winylu
łożyska: typu zamkniętego, nsk
wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowofarbami
poliestrowymi.
Sposób montażu:posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie,
o wymiarach: 600 x 800 x 550 mm

Stojak rowerowy
Dane techniczne:
Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,
zabezpieczona przed wpływem warunków
atmosferycznych.
Stojak montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.

WYMIARY:
Element: 1,40 x 0,40 m
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Wysokość całkowita: 0,45 m

Tablica informacyjna duża z regulaminem
ZASTOSOWANE MATERIAŁY
- Rura konstrukcyjna o przekroju 50 x 3 mm malowana proszkowo.
- Tablica wykonana z płyty HDPE lub blachy o grubości 2,5 mm.
SPOSÓB MONTAŻU - słupy zabetonowane w gruncie na około 1,00 m.

WYMIARY:
Element: 0,65 x 0,10 m
Wysokość całkowita: 1,8 m

Kosz na śmieci metalowy z daszkiem
Zastosowane materiały
Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo.
Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.
Wymiary:
Element: 0,45 x 0,30 m
Wysokość: 1,00 m

Ławka parkowa metalowa z oparciem i drewnianym siedziskiem
Konstrukcja ławki zestali malowanej
Siedzisko i oparcie wykonane z desek
Ławka montowana na stałe bezpośrednio
Wymiary:
Element: 1,70 x 0,60 m
Wysokość siedziska: 0,40 m
Wysokość całkowita: 0,80 m

Altana drewniana
Zastosowane materiały
Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, połączone ze sobą
prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół
własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu
50 mm.
Podłoga wiaty oraz dach wykonane z desek.
Kolor belek jest uzależniony od sposobu montażu:
a) Montaż na kotwach – belki w kolorze sosny lub teaku.
b) Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze teaku.
Dach stanowi ochronę przeciwsłoneczną i przeciwdeszczową  pokrytą gontem bitumicznym.
Wymiary W przypadku montażu wiaty na placu zabaw należy uwzględnić strefę bezpieczeństwa
o wymiarach: 5,00 x 5,70 m
Wymiary:
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Element: 3,40 x 3,05 m
Wysokość: 2,50 m

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Roboty ziemne – wykopy fundamentów urządzeń
Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi właściciela urządzeń i Zamawiającego.
Wykopy chronią przed zawilgoceniem.
Zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagoszczeniem gruntu.

5.2 Fundamenty
Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcja producenta urządzeń.
Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem B-15. Urządzenia mocować nie wcześniej
niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń
zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej
wytrzymałości.

5.3 Montaż urządzeń
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Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montażu
zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiającemu) w celu umożliwienia sprawdzenia
zgodności montażu.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98), oraz posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczna oraz znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urządzenia.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6
dały wyniki pozytywne.
Roboty będą podlegać następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiór ostateczny - końcowy
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem
do Zamawiającego.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robót
poprawkowych zaleconych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń
kołyszących

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań
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PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Cz.
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1)

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176 -3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń
kołyszących

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Cz. 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2)

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-88/B-06250 Beton zwykły

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


