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ZESTAWIENIE KODÓW CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37535240-1 Zjeżdżalnie do placów zabaw
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

podpis:

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót dla zadania: "Budowa placu zabaw, ogrodzenia terenu działki oraz montaż elementów
małej architektury w m. Kędzierzyn - Koźle osiedle Blachownia ul. Owocowa"

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej
wymienionymi specyfikacjami :

SST – ROBOTY MONTAŻOWE WRAZ Z DOSTAWĄ

1.4. Określenia podstawowe.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1

Przekazanie placu budowy .

Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentację Projektową i ST.

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3

Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych polegających na
dostawie i montażu urządzeń zabawowych, montaż ogrodzenia oraz wykonania zaprojektowanych
nawierzchni.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru.
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia
w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót.
1.6.1 Inspektor nadzoru.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną
kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych,
doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań
jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.
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3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane
przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. 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 są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.7.1.Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy - poszczególne pomieszczenia lub całą
kondygnację zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
1.7.2.

Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń
zabezpieczających.
1.7.3. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu .
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
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3. Do Dziennika Budowy wpisuje się :
•

datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

•

uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

•

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

•

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•

daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

•

daty częściowych odbiorów,

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

wnioski i zalecenia projektanta,

•

zgłoszenia zakończenia robót,

•

inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
1.7.4. Księga obmiaru.
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi
obmiarów.
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy.
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące
dokumenty :
•

pozwolenie na realizację budowy

•

protokoły przekazania terenu Wykonawcy

•

protokóły odbioru robót.

1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów .

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.
1.8.1.

Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć
na sposób przeprowadzenia robót .
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2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.
1.8.2.

Ochrona własności publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz prawnej .
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
1.8.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.

Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 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 .
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

2 MATERIAŁY.
2.1.Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem robót .
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność
do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora i Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów zamiennych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru i Projektanta. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów o parametrach gorszych od
podanych w projekcie. Wymagania dot. materiałów określa załączona Tabela Równoważności.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST . W
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i
przydatności do robót.
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT .
5.1.Ogólne zasady wykonania robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący
wysoką jakość robót.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora nadzoru .
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z
interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez
Wykonawcę.
5. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych.
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniała
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.
5.3 Nakłady rzeczowe.
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych pozycji
przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. 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 jakość materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST .
6.2 Badania.
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
6.3 Atesty.
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
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będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1

Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez
Inżyniera przy udziale Wykonawcy :
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu,
c/ odbiorowi końcowemu,
8.2

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.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.
8.3 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.
8.4 Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora 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 ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich
sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano- montażowych Tom I".
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
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[POWYKONAWCZĄ],

•

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
•

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

•

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

•

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Ustalenia ogólne.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena
jednostkowa będzie obejmować :
•

robociznę bezpośrednią,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

•

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/
•

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania
dokumentacji powykonawczej
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•

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
•

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową

za

wyjątkiem

wypadków

omówionych

w

warunkach

kontraktu.

Do

stawek

jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
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SST - ROBOTY MONTAŻOWE WRAZ Z DOSTAWĄ
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot STT
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót , które zostaną
wykonane przy realizacji zadania p.t :
"Budowa placu zabaw, ogrodzenia terenu działki oraz montaż elementów małej architektury w
m. Kędzierzyn - Koźle osiedle Blachownia ul. Owocowa"
1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu montażu wyposażenia placu
zabaw wraz z wykonaniem robót towarzyszących jak :
- urządzenia i konstrukcje wg. zestawienia w pkt 2- Materiały
- roboty towarzyszące tz. roboty ziemne, fundamentowania urządzeń wykonać wg. technologii
Producenta urządzeń.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru .
2. MATERIAŁY
2.1 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych w projekcie i
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru..
Do każdej ilości jednorazowo dostarczonego materiału dołączony powinien być dokument
potwierdzający jego jakość i dopuszczenie do stosowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy uzupełniające należy dostarczyć zgodnie z wykazem w
dokumentacji projektowej niniejszej SST i przedmiarze robót .
Elementy projektowane:
01. Obrzeża betonowe 8*30*100 cm szare
02.

44,50 mb

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych przy urządzeniach

85,50 m

2

zabawowych - atestowana do upadku z wys. do 3,00 m

03. Nawierzchnia trawników do założenia wewnątrz ogrodzenia

105,01 m

2

Ilość projektowanych urządzeń

04.

1. Zestaw zabawowy Platforma 13

1 kpl.

2. Ławka parkowa model Miela LME751t

2 szt.

3. Kosz betonowy na odpadki Kobe 45 l

1 szt.

4. Huśtawka metalowa bocianie gniazdo

1 szt.

5. Piaskownica sześciokątna z siedziskami

1 szt.

6. Systemowe ogrodzenie panelowe, stalowe, powlekana z jedną furtką

55,44 mb

i bramą rozwieralną wys. 143 cm.
7. Tablica z regulaminem placu zabaw

1 szt.
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PLAC ZABAW
Obiekt objęty budową nawierzchni i urządzeń jest obiektem o konstrukcji prostej, która nie wymaga
wykonywania obliczeń przewidzianych dla konstrukcji nośnych, nie występują w zakresie opracowania
żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń. Konstrukcja fundamentów jest
określana przez producenta urządzeń i dostarczana jako komplet wraz z urządzeniami
Sposób posadowienia wykonany został zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, a w związku
lokalizacją obiektu poza obszarem objętym szkodami górniczymi nie przewiduje się dodatkowych
zabezpieczeń posadowienia.

WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podłoże lub podsypka
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Ława
Ławy betonowe z oporem wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie wyrównać warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B06251 [3].
Ustawienie obrzeży chodnikowych
Obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanych ławach z oprem w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

WYKONANIE OGRODZENIA
Dostarczyć i zamontować systemowe ogrodzenie stalowe projektowane od podstaw. Ogrodzenie
wysokości 143 cm, rozstaw słupków 252 cm, jedna furtka szer. 100 cm oraz jedna brama rozwieralna,
dwuskrzydłowa szerokości 300 cm. Kolor zielony RAL6005. Pod całym ogrodzeniem systemowa
podmurówka z płyty betonowej. Druty pionowe Ø6 mm, poziome podwójne Ø8 mm, oczko panelu
5*20 cm.
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Szczegółowe parametry techniczne wyrobów i urządzeń:
Lp.

1.

Parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobu/urządzenia
Wyrób/Urządzenie opisane w
Dokumentacji
Tablica informacyjna,
Materiały:
regulamin
- konstrukcja i tablica stal ocynkowana, lakierowana
proszkowo
- tablica ekspozycyjna płyta MDF-L lakierowana
Kolor: grafitowa
Wymiary:
- wysokość 220 cm
- szerokość 6 cm
- długość 71 cm
- waga 35 kg
- pow. ekspozycyjna 50*70 cm

2.

Ławka parkowa model Miela
LME751t

3.

Kosz betonowy na odpadki
Kobe 45 l

4.

Ogrodzenie panelowe

5.

Furtka wejściowa i brama
wjazdowa rozwieralna
dwuskrzydłowa

6.

Zestaw zabawowy Platforma
13

Wymiary:
- szerokość: 185 cm
- głębokość: 64,50 cm
- wysokość z oparciem: 81 cm
Materiały:
- siedzisko i oparcie listwy z litego drewna egzotycznego
jatoba olejowanego
- boki odlew ze stopu aluminium malowane proszkowo kolor
RAL 7024
Kolor wzmocnienia: grafit
Elementy betonowe: szare
Wymiary:
- wysokość: 65 cm
- średnica podstawy: 57 cm
- pojemność: 45 l
- waga: ok 192 kg
Materiały:
- obudowa: beton architektoniczny piaskowany
- pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana
Panel kratowy HR868 wypełniony drutami pionowymi o
średnicy 6mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 8mm
zakończony z jednej strony drutami pionowymi.
- oczka 50x200mm
- szerokość paneli 2500mm
- wysokość 143 cm
Panel ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo w
kolorze RAL 6005
Przęsło kompletne ze słupkami oraz betonowym elementem
płytowym podmurówki
Systemowe Bekafor Clasisic
Rama z rur o profilu kwadratowym 40*40 mm z
wypełnieniem panelem prętowym.
Malowanie: podwójna powłoka organiczna i poliester.
Kolor RAL 6005.
Furtka wymiary: szer. 100 cm, wys. 153 cm
Brama dwuskrzydłowa wymiary: szer. łączna 300 cm, wys.
153 cm

Wysokość swobodnego upadku - max 180 cm
Elementy składowe zestawu wersja MPN:
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 2 szt.
Zjeżdżalnia 180 2115 1 szt.
Stopień z podwójnymi wypraskami 2335 1 szt.
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Wejście linowe 120 2366 1 szt.
Wejście spiralne 120 23103 1 szt.
Wejście łukowe 120 23104 1 szt.
Ścianka wspinaczkowa z otworem 23106 1 szt.
Zwężka 23108 2 szt.
Zabezpieczenie Novum 2403_01 1 szt.
Tablica labirynt papuga 3613 1 szt.
Posadowienie zestawów 60 cm poniżej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.
Słupy nośne z rury stalowej okrągłej 114 mm, osadzone
bezpośrednio w gruncie.
Podesty z powierzchnią antypoślizgową.
Dachy, zabezpieczenia, panele trójwarstwowe z polietylenu
wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.
Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym
odporne
na wandalizm i UV.
Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
7.

8.

9.

Huśtawka metalowa bocianie
gniazdo

Piaskownica sześciokątna z
siedziskami

Wysokość swobodnego upadku - max 130 cm
Wersja wykonania: O.
Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu.
Słupy nośne z rury stalowej okrągłej 60,3 mm.
Belka huśtawki z rury stalowej okrągłej 60,3 mm.
Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Wysokość swobodnego upadku - max 0,32 cm
Wersja wykonania: EP.
Piaskownica wykonana z drewna sosnowego,
impregnowanego
próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, zakotwione w
ziemi.
Siedziska wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego
(HDPE).
Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi
korkami.

Mata przerostowa, gumowa
Flexifall

Wymiary:
- szerokość: 100 cm
- długość: 150 cm
- grubość: 2,2 cm
Materiał do bezpośredniego montażu na trawniku.
Mata z certyfikatem bezpieczeństwa do wysokości
upadkowej do 3 m i atest PZH.
Kolor: zielony
Wszystkie urządzenia mają posiadać tabliczki znamionowe, certyfikaty potwierdzające zgodność z
Polskimi Normami. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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3. SPRZĘT
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod
względem typów i ilości powinien być zgodny z wytycznymi producenta urządzeń. Narzędzia i sprzęt
podstawowy do montażu elementów drewnianych, stalowych.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wykopy pod fundamenty dla urządzeń wykonać wg wytycznych producenta
5.2.Fundamenty betonowe wykonać zgd. z wytycznymi producenta urządzeń.
5.3.Montaż urządzeń i konstrukcji oraz elementów uzupełniających wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta, dostawcy.
- urządzenia o podporach stalowych (rury , kształtowniki) osadzić bezpośrednio
w fundamencie betonowym na etapie wykonania fundamentu.
- urządzenia o podporach konstrukcji drewnianej mocować do fundamentów betonowych za pomocą
kotew stalowych, zgodnie z systemem producenta
- urządzenia bez podpór należy ustawić bezpośrednio na nawierzchni placu.
6. KONTROLA ROBÓT
Montaż urządzeń do gier i zabaw oraz elementy uzupełniające należy sprawdzić prawidłowość
mocowania kotew zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia i skuteczności(trwałości) mocowania
wysokość posadowienia urządzenia, usytuowanie w pionie, usytuowanie urządzenia zgodnie z
wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej .
Szczególnie ważne jest zachowanie ustalonych projektem stref bezpieczeństwa przy poszczególnych
urządzeniach.
7. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Wszystkie materiały niespełniające wymagań określonych w SST, projekcie i obowiązujących
przepisach na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca, Kierownik Robót usuną z terenu budowy na
koszt Wykonawcy. Roboty określone przez inspektora nadzoru jako wykonane wadliwie Wykonawca
w trybie natychmiastowym poprawi lub wykona ponownie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z ST "Wymagania ogólne"
9. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- pozostałe w sztukach i kompletach.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zgodnie z zapisami w umowie o roboty budowlane.
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE
* „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.).
* Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych( Dz. U. Nr 13/72 poz.93 z
późniejszymi zmianami)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami.
PN-EN 1176 -1: 009 r: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część1 : Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
PN-EN 1176 -2 :2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2 : Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176 -3 :2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3 : Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176 -4 :2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań Kolejek linowych.
PN-EN 1176 -5 :2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań Karuzeli .
PN-EN 1176 -6 :2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań Urządzeń kołyszących
PN-EN 1176 -7 :2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji .
PN-EN 1176-11:2009r : Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań Sieci przestrzennej.
PN-EN 1177 :2009r : Nawierzchnie placów zabaw .Wyznaczanie krytycznej Wysokości upadku.
PN-EN

197-1:2002

Cement.

Skład,

wymagania

i

kryteria

zgodności

dotyczące

cementu

powszechnego użytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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