ST-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
ST-00.01.00.WSTĘP
ST-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Miejsce do rekreacji
w miejscowości Milewo Wielkie gm.Troszyn.
ST-00.01.02.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych,
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawa, której spełnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają
wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji przetargowych i należy je stosować
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 01.01.
ST-00.01.03.Zakres Robót objętych ST
Zakres robót objętych ST obejmuje wszelkie roboty związane z budową placu zabaw.
ST-00.01.03.01.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.00.00 Roboty wstępne i przygotowawcze
ST-02.00.00 Urządzenia miejsca do rekreacji
ST-00.01.03.02. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez
Wykonawcę w języku polskim.
ST-00.01.04. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
ST-00.01.04.01.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
ST-00.01.04.02. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy /kontraktu/, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od
odczytów ze skali rysunków. 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.
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W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową
lub ST i nie wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
ST-00.01.04.03.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji.
- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę,
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok
wykonawstwa.
- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być
każdorazowo potwierdzone wpisem Inżyniera do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzone przez autora projektu.
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
ST-00.01.04.04.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w terminie umowy przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
ST-00.01.04.05. Zgodność Robót z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dane określone 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 ST i nie wpłynie to na nie
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
ST-00.01.04.06.Zmiany i odstępstwa.
- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę,
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok
wykonawstwa.
ST-00.01.04.07.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych
przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
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ST-00.01.04.08. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
A/ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
B/ 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 społecznych 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 :
1/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2/Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c. możliwością powstania pożaru.
ST-00.01.04.09.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.
ST-00.01.04.10. 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, określonego odpowiednio przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, 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. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
ST-00.01.04.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
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.
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ST-01.00.00.
Roboty wstępne i przygotowawcze
ST-01.01.00.Wymagania ogólne
ST-01.01.01.Obowiązki Inwestora
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Powiadomienie odpowiednich organów :
Inwestora: Urząd Gminy w Troszynie .
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjęciu obowiązków j.w.
ST-01.01.02.Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz terminarz wykonania
robót- zaakceptowany przez Inwestora.
-

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego w miarę postępu robót, plac
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i
zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy
- Zabezpieczenie dostawy mediów
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na
zabezpieczeniach przed:
A/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności
paliwem, olejem, chemikaliami
B/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
C/możliwością powstania pożaru
- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz
sprzętem znajdującym się na placu budowy
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i
prywatnej
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.
ST-01.01.03.Materiały i sprzęt
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacja
projektową i obowiązującymi normami, posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do
użycia oraz akceptację inspektora nadzoru.
- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą
jakość i przydatność do robót.
- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek
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-

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór
sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

ST-01.01.04. Transport.
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń
obciążeń osi pojazdów.
ST-01.01.05. Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
normami i uzgodnieniami. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów
robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli robót budowlanych/.
ST-01.01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:
- księgę obmiarów
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
- dokumenty pomiarów geometrycznych
- protokołów odbioru robót
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony
ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym.
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez
Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.
ST-01.01.07. Kontrola jakości robót
-

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów –
odpowiedzialny jest wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed
przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji robót zawierającego : możliwości techniczne , kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką
budowlaną.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania
odpowiedniej ich jakości,
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymanych materiałów,
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne – mogą być prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają
się i spełniają wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
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S-01.01.08. Obmiar robót.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym/przedmiarem/.
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonania, dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
S-01.01.09. Odbiór robót.
Celem odbioru jest sprawdzanie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich
wartości technicznej.
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają.
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące
dokumenty:
- Księgi obmiaru
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
- Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru
- Sprawozdania techniczne
- Dokumentację powykonawczą
- Operat kalkulacyjny
Sprawozdania techniczne powinny zawierać:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robót,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
S-01.01.11. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat
kalkulacyjny/końcową kalkulacja kosztów/przy odbiorze końcowym.
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Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z
dokumentacja projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i
nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne-dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjnedokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.
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ST-02.00.00.
Urządzenie miejsca do rekreacji
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem i wyposażeniem placów zabaw w urządzenia zabawowe
i rekreacyjne , które zostaną wykonane w ramach urządzenia miejsca do rekreacji
w miejscowości Milewo Wielkie gm.Troszyn.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy urządzeniu
miejsca do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową.
2. SPRZĘT
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
2.2 Sprzęt
Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.
3. TRANSPORT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
3.2 Transport materiałów
Dowóz – samochód dostawczy.
Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placów zabaw należy
przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placów zabaw SST
i poleceniami Inwestora.
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy
sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz
wymaganymi normami.
Prace montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie.
4.2Montaż
Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
producenta wyrobu.
4.3 Podłoże
Urządzenia do zabaw i ćwiczeń zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych
kotew.
Kotwy dł. 700mm zamocowane na słupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia
w gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje się otwory o głębokości 600mm, w nich
umieszcza się słupy, następnie otwory zapełnia się gruzem i zalewa masa betonową (B-20)
przygotowaną bezpośrednio w miejscu montażu nie wyżej niż 20cm poniżej gruntu przy
zachowaniu kształtu stożkowego fundamentu.
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4.4. Instrukcje użytkowania
Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu
ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych i do ćwiczeń po zakończeniu
okresu gwarancyjnego.
4.5. Przegląd
Przegląd urządzeń zabawowych i do ćwiczeń w okresie objętym gwarancją należy
przeprowadzać w odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje
Wykonawca.
Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć.
Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, demontując lub
w jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym
placów zabaw i SST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających
potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-EN.
Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości
materiału z wystawionym atestem.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie
spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do
odbioru.
5.2 Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych
materiałów i dokładności wykonania.
5.23Wymagania techniczne przy odbiorze robót.
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami.
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich
funkcjonowania.
5.4. Ocena jakości wykonanych robót.
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiałów oraz
montażu urządzeń zabawowych i do ćwiczeń, wykonane roboty należy uznać za zgodne.
W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:
a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do
zgodności z wymaganiami.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
6.2. Jednostka obmiarowa
Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
8.2 Termin płatności
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Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placów zabaw przez Inwestora – termin
płatności zgodnie z umową
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Polskie normy:
1PN-EN1176-1:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
2 PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
3 PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
4 PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
10.2 Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z późn.zm);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360
z póżn.zm.)
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