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1.       Zagadnienia ogólne.  
 
1.1. Wprowadzenie. 

      
     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwi�zanych z placem  zabaw 
      na terenie   gminy Rydzyna okre�la nast�puj�ce wymagania w zakresie: 

• wła�ciwo�ci materiałów 
• sposobu i jako�ci wykonania robót 
• odbioru prawidłowo�ci wykonania robót zgodnych z zało�eniami projektowymi. 

 
1.2. Podstawa opracowania . 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na 
podstawie: 
• przedmiaru robót 
• uzgodnie� z Zamawiaj�cym. 

 
1.3. Wymagania ogólne dotycz �ce realizacji robót. 
 
Realizacja robót zwi�zanych z niniejsz� inwestycj� musi zawsze odpowiada� 
wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzie� realizacji 
zadania inwestycyjnego, zarówno dotycz�cych cało�ci inwestycji, jaki i samych 
technologii wykonywania robót. 
Szczególna uwag� nale�y zwróci� na przepisy dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny 
pracy, ochrony �rodowiska oraz ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca na własny koszt zobowi�zany jest do przestrzegania obowi�zuj�cych 
przepisów oraz wymogów władz samorz�dowych i administracyjnych. 
 
1.4.   Wymagania ogólne dotycz �ce przepisów prawa budowlanego. 
 
Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nale�y do 
podstawowych obowi�zków Wykonawcy. 

 
1.5.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inn e przepisy oraz wymagania. 
 
Inwestycja winna spełnia� wymagania okre�lone w: 
• przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )  
• Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177 
• aprobatach technicznych i innych dokumentach normuj�cych wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

1.6….Odbiór robót. 
 
Podstaw� odbioru robót b�dzie: 
• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zako�czenia robót 
• dokumentacja powykonawcza 
• posiadanie certyfikatów uprawniaj�ce do oznaczania wyrobu znakiem 

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

obrotu i stosowania w budownictwie 
• uporz�dkowanie terenu realizacji zadania 
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1.7…Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót. 

      
      Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego  
      zako�czenia robót, ustala termin odbioru ko�cowego robót i zwołuje komisj�  
      odbiorow�.  
      W skład komisji wchodz� przedstawiciele Inwestora, U�ytkownika i Wykonawcy. 
      Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporz�dz� protokół odbioru ko�cowego   
      robót  i podpisuje go.  
      Protokół odbioru ko�cowego robót stanowi podstaw� do rozliczenia robót i   
      wystawienia faktury VAT za zako�czone i odebrane roboty. 

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

wir zaokr�glony , płukany o frakcji od 2do8 mm .  
 
2.3.  Sprz� t i maszyny: 
 
• Łopaty, szpadle, grabki 
• Taczka 
 
2.4.  Transport: 
 
• Samochód samowyładowczy  
• Samochód skrzyniowy 

 
2.5.  Wykonanie, zakres robót: 
 

     W celu wykonania robót  -  Placu Zabaw  nale�y wykona�   
     nast�puj�ce roboty ziemne: 

Wykonanie nawierzchni �wirowej ze �wirku zaokr�glonego , płukanego o frakcji od 
2do8 mm .Nawierzchnia uło�ona warstw� minimum 20 cm . 
           
2.6.  Odbiór materiałów. 
 
Odbiór �wiru przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpo�rednio przed 
rozładunkiem na placu.  
 
2.7.  Odbiór robót. 
 
Odbiór ko�cowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 
zwi�zanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy robót . 
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3.    Roboty monta �owe.  
 
3.1.  Wst�p. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem robót monta�owych urz�dze� zabawowych, 
rekreacyjnych. 
 
3.2. Materiał: 
 
3.2.1. Zestaw zabawowy   składaj�cy si� z : 
 
3.2.1.1.Domek do zabawy 
 

MINIMALNE WYMIARY URZ�DZENIA 

Szeroko�� 7,00 m 
Długo�� 3,29 m 
Wysoko�� 3,60 m 

ELEMENTY SKŁADOWE 

Drabinka uko�na - 1 sztuk 
Przeplotnia z lin - 1 sztuk 
Trap wej�ciowy wys. 136cm - 1 sztuk 
Wie�a z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk 
Zje�d�alnia wys. 136cm - 1 sztuk 
DANE TECHNICZNE 
- Drewno konstrukcyjne klejone wielowarstwowo o wymiarach  minimum 
90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub 
Drewnochron, o zaokr�glonych brzegach, gładkiej powierzchni,  
-   wszelkie elementy dekoracyjne, wypełnienia oraz barierki i daszki wykonane z 
atestowanego  HDPE, materiał odporny na czynniki atmosferyczne, nie 
dopuszcza si� rozwi�za� ze sklejki 
- zje�d�alnia – �lizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty zje�d�alni wykonane z 
tworzywa HDPE 
- szczebelki w drabince uko�nej ze stali ocynkowanej 
- mocowanie w gruncie – przez zabetonowanie za pomoc� kotew stalowych, 
ocynkowanych  
- przeplotnia z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym 
-  nakr�tki zakryte za�lepkami z tworzywa, drewno od góry zakryte kapturkami z 
tworzywa 
- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie k�pielowe oraz 
dodatkowo pomalowanie proszkowo 
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�  
Monta�: 
- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie, 
- Fundament na gł. 80 cm, 
- Beton B 20  
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3.2.1.2.Hu�tawka podwójna dzieci młodsze 
 
WYMIARY MINIMALNE: Szeroko�� 1,92 m, Długo�� 3,70 m, Wysoko�� 2,36 m 
- Drewno konstrukcyjne klejone wielowarstwowo o wymiarach  90/90mm 
- Belka poprzeczna - profil stalowy zamkni�ty ocynkowany 
- Siedzisko hu�tawki: koszyczki polipropylenowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone 
na ło�yskach samosmaruj�cych, ła�cuch ze stali nierdzewnej 
- mocowanie w gruncie – przez zabetonowanie za pomoc� kotew stalowych, 
ocynkowanych 
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie k�pielowe 
-  Gniazda ł�czników zakryte za�lepkami z tworzywa, od góry drewno 
zabezpieczone przez kapturki z tworzywa 
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c� 
Monta�: 
- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie, 
- Fundament na gł. 80 cm, 
- Beton B 20  
 
3.2.1.3.Hu�tawka wa�ka z drewnian� belk� : 
 
- Konstrukcja no�na - profil stalowy zimnogi�ty, ocynkowany 
-  Rurki stalowe i pr�t stalowy z tulejkami samosmaruj�cymi  
-  Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone trójwarstwowo 100/120mm malowane 
farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi, długo�� belki 3m 
-  Wysoki uchwyt /zabezpiecza dziecko przed przekoziołkowaniem/ ocynkowany 
i dodatkowo pomalowany proszkowo 
- Siedziska z tworzywa HDPE 
-  Opony w gruncie jako odbijacze 
-  Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie k�pielowo 
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c� 
Monta�: 
- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie, 
- Fundament na gł. 80 cm, 
- Beton B 20  
 
3.2.1.4.Hu�tawka na spr��ynie - kiwak skuter / motor: 
 
- spr��yna ze stali hartowanej pomalowanej proszkowo z elementami ze stali 
nierdzewnej ocynkowanej ogniowo 
- mocowane w fundamencie betonowym wg instrukcji producenta 
- siedzisko i boki z płyty HDPE, element wielobarwny o �ywej kolorystyce 
CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c� 
Monta�: 
- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie, 
- Fundament na gł. 80 cm, 
- Beton B 20  
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3.2.1.5.Piaskownica sze�ciok�tna z desek , bok 1,8 m : 
Cało�� wykonana z desek drewnianych, wysoko�� min. 40cm 
Fundament :  kotwy stalowe, 
Siedziska 6 szt. z tworzywa HDPE 
Monta� : 
Wyrób ustawiony na gruncie 
 
Uwaga ! 
Na placu zabaw winien zosta �  umieszczony regulamin placu zabaw  

 
3.3.  Sprz� t i maszyny: 
 
• Łopaty, kilofy, łomy, grabki 
• Poziomice, 
• Młotki 
• Klucze specjalistyczne 
• Wiertarki i wkr�tarki 
• Ubijaki i zag�szczarki 
• Taczka 

 
3.4.  Transport: 
 
• Samochód skrzyniowy 
• Samochód samowyładowczy 
 
3.5.  Wykonanie i  zakres robót. 
 
Urz�dzenia zamontowa� zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . 
Monta�u dokona� z uwzgl�dnieniem stref u�ytkowania i bezpiecze�stwa. 
 
Miejsce prac monta�owych zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przebywania na 
obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 
 
Monta�u urz�dze� dokonywa� niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 
Podczas prac stosowa� si� do instrukcji monta�u danego urz�dzenia. 
Monta� urz�dze� od  poz.3.2.1.1  do  poz. 3.2.1.4.  dokona� w gruncie na 
prefabrykowanych fundamentach �elbetowych.  

 
3.6.  Odbiór materiałów. 
 
Nale�y sprawdzi�: 

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

• Zgodno�� danych techniczny elementów składowych, całych urz�dze� b�d
�
 

gotowych wyrobów, z dokumentacj� projektow�, a w szczególno�ci 
zastosowane przekroje, �rednice i grubo�ci �cianek elementów składowych 

• Zgodno�� kolorystyki urz�dze� oraz wykonanie powłok malarskich i 
zabezpieczenia a/k. 
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4.  Odbiór ko �cowy  robót.  
 
Odbiór ko�cowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 
dokumentacji projektowej i przepisów zwi�zanych. 

 
Odbiór ko�cowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 
zwi�zanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy 
robót.  

          
     Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego  
     zako�czenia robót ustala termin odbioru ko�cowego robót i zwołuje komisj�  
     odbiorow�.  
      
     W skład komisji wchodz� przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 

 
Komisja ma obowi�zek sprawdzenia: 

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

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

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normuj�cych 
wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

• czy nast�piło uporz�dkowanie terenu realizacji zadania 
• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszcze� mienia i 

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

 
 Rydzyna,  maj  2010 rok 


