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Inwestor:  Gmina Złota ,Złota 109,28-425 Złota 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Podstawa opracowania specyfikacji: 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
- PKN Katalog Polskich Norm; 

- Wspólny słownik zamówień CPV. 
- Dokumentacja projektowa: Projekt zagospodarowania terenu  placów zabaw na terenie Gminy 

Złota w miejscowościach Biskupice, Chroberz ,Kostrzeszyn,Niegosławice , Nieprowice, 
Miernów,Pełczyska,Probołowice,Stawiszyce, Rudawa,Wojsławice, Wola Chroberska 

,Złota,śurawniki (integralna cześć specyfikacji). 
 

 
I.  Zakres inwestycji  
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota 

 
Kod CPV  
CPV 45111213-4       roboty w zakresie oczyszczania terenu 
CPV 45223800-4       montaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji 
CPV 45112723-9       roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

            CPV 37500000-3 gry i zabawki, wyposaŜenie parków zabaw, 
            CPV 37530000-2       Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu ,gier salonowych i towarzyskich 
            CPV 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
            CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
            CPV 45342000-6       wznoszenie ogrodzeń 

    
WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pn: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota w 
miejscowościach Biskupice, Chroberz ,Kostrzeszyn,Niegosławice , Nieprowice, 

Miernów,Pełczyska,Probołowice,Stawiszyce, Rudawa,Wojsławice, Wola Chroberska 
,Złota,śurawniki  

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zamówienie obejmuje montaŜ urządzeń zabawowych zgodnie z Projektem zagospodarowania 
terenu zał. 1 oraz urządzeń małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stoły, 
stojaki na rowery). 
INFORMACJE WSTĘPNE 
 A.  Definicje i skróty 



- Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
-   Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
-    Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
-  Przetargowa dokumentacja  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
-  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
-  Rekultywacja szczegółowa – polepszenie właściwości powietrzno – wodnych gruntów, 
likwidacji ich nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw. 
-  Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
-    Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
-   Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji. 
 
DANE OGÓLNE 
1. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ujętych we wstępie. 
2. Zakres robót objętych ST 
2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, opis proponowanych 
rozwiązań technicznych dla robót objętych zakresem z dokumentacji technicznej i załączonego 
przedmiaru  (na podstawie, którego naleŜy przygotować cenę oferty).  
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
3.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru, 
3.2. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz  dokumentacji projektowej. 
3.3. Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
3.4 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 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 zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
3.5. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 



realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
3.6. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
3.7. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
3.9. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne 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. 
4. Materiały 
4.1 Materiały uŜyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
posiadające stosowne aprobaty techniczne. 
4.2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 



6. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo  budowlane, projektem budowlanym, wszelkimi niezbędnymi przepisami, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których 
ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy – materiały nowe, zakupione przez 
Wykonawcę. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8. Dokumenty budowy 
8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego, 
który w wersji podstawowej przyjęty na okres 60 miesięcy od daty odbioru. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
8.2. Pozostałe dokumenty budowy 



a) zgłoszenie  realizacji zadania budowlanego, 
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
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 dla Inspektora i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
9. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
10. Odbiór robót 
10.1 Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające 
zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie. 
10.2 W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) 
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 
10.3 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności przekazanie: 
1) dziennika budowy, 
2) protokołów odbiorów częściowych robót zanikających, 
3) protokołów badań, 
4) atestów i certyfikatów jakości, 
5) deklaracji zgodności z PN, 
6) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 
przedmiotu umowy, jeŜeli miały miejsce, 
7) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy 
10.4 Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 
10.5 O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 
oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie 
od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 
10.6 JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o 
których mowa w Umowie, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca 
pozostaje w opóźnieniu. 
10.7 JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 11.4 
niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 
Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania wynikającego 
z umowy. 
10.8 Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od 



dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złoŜeniu stosownego oświadczenia przez 
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia 
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
10.9 JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i 
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem 
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan przedmiotu 
odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - 
zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w  umowie. Protokół taki stanowi 
podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową. 
11. Podstawa płatności 
11.1.Wartość robót naleŜy określić na podstawie oferty. Dodatkowo w kosztach uwzględnić obsługę 
geodezyjną  
11.2.Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę + podatek VAT. 
Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej oraz  koszty ewentualnego 
ryzyka z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
 
DANE SZCZEGÓŁOWE  
 
1) Roboty w zakresie oczyszczania terenu - CPV 45111213-4 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod urządzenia zabawowe oraz 
małą architekturę. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod urządzenia 
zabawowe oraz małą architekturę. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
ze specyfikacją  i poleceniami Zamawiającego. 
1.6. Sprzęt 
Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod urządzenia zabawowe oraz małą 
architekturę mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
1.7. Wykonanie robót 
1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 
1. Wykoszenie terenu ,gdzie występuje darń . 
2. Usunięcie kamieni i innych materiałów . 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
1.8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest teren wskazany w dokumentacji technicznej placów zabaw na terenie 
Gminy Złota 
 



2) Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45112723-9 
MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45223800-4 

            Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu ,gier salonowych i towarzyskich -CPV 37530000-2 
            Gry i zabawki, wyposaŜenie parków zabaw- CPV 37500000-3 

2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz 
montaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji . 
2.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3. 
2.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montaŜem i 
wznoszeniem gotowych konstrukcji . 
2.4. MontaŜ małej architektury 
2.4.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
2.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z SIWZ i poleceniami Zamawiającego . 
2.4.3. Mała architektura 
1. Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony . 
2. Urządzenia zabawowe – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony  . 
3. Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony  . 
5. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony  . 
6. Stojaki pod rowery - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony  
2.4.4 Materiały 
Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłoŜu winny być wykonywane z drewna w formie 
belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy Ø 100 - 120 mm lub o przekroju kwadratowym 
(100x100mm), zabezpieczonych impregnatami olejowymi.  
Mocowanie belek minimum 10 cm ponad ziemią na stalowych kotwach. 
Metalowe kotwy mocowane do belek w bezpieczny sposób i nie mają Ŝadnych wystających 
elementów. 
Pozostałe elementy drewniane w tym podesty naleŜy wykonać z drewna akacjowego lub z drewna 
innych gatunków w formie belek bezrdzeniowych, o przekroju okrągłym, zabezpieczonych 
impregnatami olejowymi. 
Szczeble barierek, daszki, moŜna wykonać ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami 
odpornymi na warunki atmosferyczne. 
Elementy metalowe mają być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki 
atmosferyczne. 
Ślizg zjeŜdŜalni naleŜy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane . 
Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, spręŜyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające 
wykorzystane przy produkcji i montaŜu maja posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 
Wszystkie elementy drewniane mają być wyszlifowane. 



Wszystkie elementy placu zabaw wymienione powyŜej mogą być zastąpione przez inne, 
równowaŜne, posiadające wszystkie wymagane atesty i pozwolenia po uprzednim zaakceptowaniu 
przez Inwestora oraz architekta. 
Elementy drewniane: 
- belki drewniane:  
 a) Belki okrągłe (średnica 100 i 120 mm) wykonane są z drewna iglastego, 
 bezrdzeniowego. Drewno impregnowane ciśnieniowo i barwione na kolor brązowy.  
 b) Belki kwadratowe bezrdzeniowe (100 x 100 mm) zabezpieczone impregnatami 
olejowymi. 
Posadowienie urządzeń na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych do stóp betonowych. 
Wszystkie elementy drewniane muszą być wyprofilowane i posiadać zaokrąglone krawędzie. 
Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej min. 3mm grubości, o zaokrąglonych 
krawędziach oraz malowane proszkowo.  
Wszelkie nakrętki i śrubki są zagłębione w drewnie lub pokryte zabezpieczającym kapselkiem w 
kolorze drewna. śadna śruba nie moŜe wystawać ponad powierzchnie drewna. Kapselki 
zabezpieczające muszą być zamontowane w sposób uniemoŜliwiający ich wyciągnięcie przez 
dzieci.    
2.4.5. Sprzęt 
Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montaŜem i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
2.4.6. Transport 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami 
transportu, Ŝeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
2.5. Wykonanie robót 
2.5.1 Zamontowanie elementów małej architektury 
MontaŜ – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy 
fundamentowej , rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
2.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie urządzenia winny posiadać 
stosowne atesty bezpieczeństwa.  
2.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń 
2.8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
z SIWZ i umową. 
 
3) Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych- CPV 45112710-5 
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – CPV 77310000-6 
3.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych  
i usługami sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych . 
3.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.3. 



3.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych i usługami sadzenia roślin 
oraz utrzymania terenów zielonych . 
3.4 Kształtowanie terenów zielonych i sadzeniem roślin 
3.4.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
3.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z SIWZ i poleceniami Zamawiającego . 
3.4.3. Siew trawy i sadzenie roślin  
1. Trawa do siewu winna  posiadać w latach termin przydatności do siewu oraz określoną 
przydatność do warunków klimatycznych wymaganych dla strefy Polski wschodniej 
2. Rośliny przeznaczone do sadzenia winny być zdrowe odpowiedniej barwy w odpowiednim stanie 
wykształcenia ,bez śladów uszkodzeń mechanicznych i z bryłą korzeniową  . 
3.5. Sprzęt 
Roboty związane z siewem i sadzeniem winny być wykonane  ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
3.6. Transport 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami 
transportu, Ŝeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
3.7. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie rośliny i nasiona winny posiadać 
stosowne oznaczenia w języku polskim : nazwa , gatunek oraz opis pielęgnacji.  
3.8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
3.9. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
z SIWZ i umową. 
4.Wznoszenie ogrodzeń CPV 45342000-6        
4.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wznoszeniem ogrodzeń 
4.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.3. 
4.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych budowa ogrodzeń 
4.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z SIWZ i poleceniami Zamawiającego . 
 



4.6. Budowa ogrodzeń 
Płotek o wysokości min. 1,0 m.  
Długość przęsła 2,0 m, przęsła naroŜne dopasować na montaŜu. 
Słupki drewniane o przekroju 7x7 cm, mocowane do podłoŜa za pomocą profili stalowych 
ocynkowanych przez zabetonowanie w podłoŜu stalowych elementów kotwiących minimum 10 cm 
powyŜej poziomu terenu.  
Deski pionowe o wym. (7,5 x1,5 cm) mocowane do deski poziomej (10x3,2cm) za pomocą śrub 
ocynkowanych. 
Furtka wejściowa o szerokości 1,2 m wykonana analogicznie jak przęsło typowe. 
Wszystkie śruby w płaszczyźnie drewna. Łebki zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający 
przypadkowe zranienie bądź zniszczenie ubrania. 
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo przeciwwilgociowo i 
przeciwgrzybicznie  
Wszystkie elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna. 
4.7. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem ogrodzeń  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.8. Transport 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami 
transportu, Ŝeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
4.9. Wykonanie robót 
4.9.1 Wykonanie podbudowy fundamentowej pod ogrodzenia 
Wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy 
fundamentowej, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
4.9.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.  
4.9.3 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń 
4.9.4. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
z SIWZ i umową. 
 
5. Przepisy związane 
   Norma PN-EN-1176 1do 7 – place zabaw 
Oraz   
1. PN-B-62250                      Beton zwykły 
2. BN-80/6775-03/04            Prefabrykaty z betonu  
3. PN-B-32250                     Materiały budowlane            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


