Zadanie 2 Modernizacja terenu nad zalewem w
Sokółce w zakresie zagospodarowania sportoworekreacyjnego.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR 2935
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DANE OGÓLNE:
INWESTOR:

Gmina Sokółka
16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1

TYTUŁ:

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ Z PLACEM ZABAW
„OSIEDLE ZIELONE (NAD ZALEWEM)”

ADRES
INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna: 201108_4 Sokółka
obręb: 0034 m- Sokółka
Dz. Nr 2935, ul. Kryńska

OPRACOWAŁ :

mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
UMOWA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
WIZJA W TERENIE I UZGODNIENIA Z INWESTOREM
MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
BADANIA GEOLOGICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO
USTAWA PRAWO BUDOWLANE WRAZ Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ.U.2015.1422)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZEŚNIA
1997r. W SPRAWIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (Dz.u.2003.169.1650)
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOKÓŁKA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA INWESTYCJI:

STAN ISTNIEJĄCY
TEREN PRZEWIDZIANY POD BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI STANOWI CZĘŚĆ PRZESTRZENI
OGÓLNIE DOSTĘPNEJ, REKREACYJNEJ OBIEGAJĄCEJ ZALEW SOKÓLSKI. STAN OBECNY STANOWI
POWIERZCHNIĘ CZYNNĄ BIOLOGICZNIE Z ROŚLINNOŚCIĄ NISKĄ W POSTACI TRAW POLNYCH, OD
STRONY DROGI PRZEDZIELONĄ POJEDYNCZYMI DRZEWAMI LIŚCIASTYMI. SPADEK TERENU W
KIERUNKU OD PASA DROGOWEGO DO ZBIORNIKA WODNEGO W GRANICACH TERENU OPRACOWANIA
OD 0,4 DO 1,1M. PRZEDMIOTOWY TEREN STANOWI GRUNT MAŁO SPOISTY W PRZEWADZE TORFY
WYSTĘPUJĄCE DO GŁĘBOKOŚCI 1,6M. W OBRĘBIE PROJ. INWESTYCJI NIE STWIERDZONO ISTNIENIA
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT
WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ ORAZ TOWARZYSZĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ KOMUNIKACYJNĄ: chodnik, zatoczki postojowe na rowery, ścieżka piesza
ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY : urządzenia rekreacyjne, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ogrodzenie,
lampy oświetleniowe (hybrydowe), tablice informacyjne
JAK I TERENEM ZIELENI URZĄDZONEJ : trawnik, nasadzenia, palisada drewniana
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE WYMIANĘ GRUNTU WRAZ Z WYKONANIE WZMOCNIONEJ PODBUDOWY
CIĄGÓW PIESZYCH, NAWIERZCHNI PLASTYCZNEJ MIĘTKIEJ (PIASEK DROBNY) PLACU ZABAW I SIŁOWNI
ORAZ NAWIERZCHNI OBSYPANEJ KORĄ SORTOWANĄ GRUBĄ W ZAKRESIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA
KOLEJKI LINOWEJ. NALEŻY DOSTOSOWAĆ CHARAKTER WYSOKOŚCIOWY PROJEKTOWANYCH
NAWIERZCHNI JAKO ZBLIŻONY DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW TERENU Z ZACHOWANIEM W MIARĘ
MOŻLIWOŚCI LINIOWEGO I JEDNOSTAJNEGO NACHYLENIA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH.
UKŁAD FUNKCJONALNY
PRZEWIDZIANO POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ WOKÓŁ ZALEWU
(ścieżka rowerowa
wraz
z komunikacją pieszą) POPRZEZ ZAPROJEKTOWANIE POWIĄZAŃ
KOMUNIKACYJNYCH W POSTACI CHODNIKA ORAZ ŚCIEŻKI PIESZEJ ZARÓWNO Z ISTNIEJĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ W PASIE DROGOWYM UL. KRYŃSKIEJ JAKI I PROJEKTOWANĄ LOKALIZACJĄ WG.
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.

–
–
–

TEREN INWESTYCJI PODZIELONO NA TRZY STREFY FUNKCJONALNE :
SIŁOWNIA PLENEROWA – przewidziana do rekreacji osób starszych oraz młodzieży
PLAC ZABAW – przewidziany dla dzieci młodszych
CZĘŚĆ NIE WYGRODZONA – kolejka linowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI / DANE METRYCZNE
TEREN INWESTYCJI : 2200m2
/ nawierzchnie projektowane + uzupełnienia zieleni wokół stref projektowanych (od ścieżki
rowerowej w pasie drogowym i przy tarasie widokowym, wokół kolejki linowej i po granicy z
projektowaną wg. oddzielnego opracowania ścieżką rowerową.
POWIERZCHNIA CHODNIKA / kostka betonowa z obrzeżem /
POWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZEJ / naw. wodoprzep. Żywiczna/ POWIERZCHNIA MIĘKKA / piasek drobny placu zabaw i siłowni / POWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ / trawnik, nasadzenia / POWIERZCHNIA MIĘKKA / kora gruba sortowana /
POWIERZCHNIA UZUPEŁNIAJĄCĄ / trawnik wokół inwestycji / DŁUGOŚĆ OGRODZENIA / z czterema furtkami /
DŁUGOŚĆ PALISADY BETONOWEJ
DŁUGOŚĆ PALISADY DREWNIANEJ
DŁUGOŚĆ OBRZEŻY BETONOWYCH
DŁUGOŚĆ OBRZEŻY STALOWYCH
-

ILOŚĆ ŁAWEK
ILOŚĆ KOSZY NA ŚMIECI
ILOŚĆ STOJAKÓW ROWEROWYCH
ILOŚĆ LAMP HYBRYDOWYCH
ILOŚĆ TABLIC INFORMACYJNYCH

194,0m2
87,0m2
760,0m2
250,0m2
132,0m2
777,0m2
153,0mb
153,0mb
151,0mb
144,0mb
68,0mb

- 11szt.
- 4szt.
- 7szt.
- 9szt.
- 5szt.

LOKALIZACJA / USYTUOWANIE OBIEKTU
ZACHOWANO MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ PLACU ZABAW OD ULICY OKREŚLONĄ NA 10,0m.
NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ OD ZBIORNIKA WODNEGO 9,0-10,0m.
8,0m OD NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA.
LOKALIZACJA OBIEKTU ZACHOWUJE ISTNIEJĄCY UKŁAD ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ INFRASTRUKT.
TECHNICZNEJ. ZE WZGLĘDU NA BRAK ZABUDOWY W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE
WARUNEK MINIMALNEGO CZASU NASŁONECZNIENIA PLACU ZABAW ( CZTERY GODZINY)
ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

IV. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE:
PLAC ZABAW / SIŁOWNIA PLENEROWA
PLAC ZABAW / SIŁOWNIA JAKO TEREN WYGRODZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ WEJŚĆ PRZEZ
FURTKI Z ZASUWKAMI. JAKO NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ PROJEKTUJE SIĘ NAWIERZCHNIĘ
PIASZCZYSTĄ, PRZEPUSZCZALNĄ, BEZPIECZNĄ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ ZGODNIE Z
NORMĄ PN-EN 1176-1:2009 (WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW NAWIERZCHNIE). NAWIERZCHNIĘ
BEZPIECZNĄ - PIASEK DROBNY, PŁUKANY O GRUBOŚCI MIN. 35 CM UKŁADAĆ NA GEOWŁÓKNINIE
MIN. 150G/M2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASZCZYSTA OGRANICZONA BĘDZIE DOOKOŁA
PALISADĄ O PRZEKROJU OKRĄGŁYM - BETONOWĄ OD STRONY CHODNIKA ORAZ PALISADĄ
DREWNIANĄ PRZY STYKU Z TERENEM ZIELENI PROJEKTOWANEJ. PRZEZ CZĘŚĆ ŚRODKOWĄ
TERENU REKREACYJNEGO PRZEBIEGA ŚCIEŻKA PIESZA OGRANICZONA OBRZEŻAMI
STALOWYMI.
CHODNIK
PROJEKTUJE SIĘ CIĄGI PIESZE SZEROKOŚCI 1,55m WYDZIELONE OD TERENU OBRZEŻAMI
BETONOWYMI O SZEROKOŚCI 8cm. JAKO NAWIERZCHNIA ŚCIERNA KOSTKA BETONOWA KOLORU
SZAREGO (RODZAJ KOSTKI PRZYJĘTY JAKO KONTYNUACJA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ). ZASTOSOWANO WZMOCNIONĄ PODBUDOWĘ CHODNIKA ZE WZGLĘDU
NA SŁABĄ NOŚNOŚĆ GRUNTU ORAZ WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH.
TRAWNIKI / NASADZENIA
NA PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU GRUNTOWYM, WYKONANYM ZGODNIE Z PROJEKTEM NALEŻY ROZŁOŻYĆ PRZYGOTOWANĄ MECHANICZNIE LUB RĘCZNIE WARSTWĘ WEGETACYJNĄ GR
10CM. OBSIANIE TRAWĄ Z MIESZANKĄ NASION NA NAWIERZCHNIE SPORTOWE ODPORNE NA ZADEPTYWANIE.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ:
- ZIEMIA URODZAJNA POWINNA BYĆ ROZŚCIELONA RÓWNĄ WARSTWĄ I WYMIESZANA Z NAWOZA
MI MINERALNYMI ORAZ STARANNIE WYRÓWNANA, BEZ KAMIENI I ZANIECZYSZCZEŃ
- OBRZEŻE TRAWNIKOWE POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ 2 DO 3 CM NAD POWIERZCHNIĄ WARSTWY
WEGETACYJNEJ,
- PRZED SIEWEM NASION TRAWY ZIEMIĘ NALEŻY WAŁOWAĆ WAŁEM GŁADKIM, A POTEM WAŁEM –
KOLCZATKĄ LUB ZAGRABIĆ,SIEW POWINIEN BYĆ DOKONANY W DNI BEZWIETRZNE,
- OKRES SIANIA - NAJLEPSZY OKRES WIOSENNY, NAJPÓŹNIEJ DO POŁOWY WRZEŚNIA\
- NASIONA TRAW WYSIEWANE SĄ W ILOŚCI OD 3 DO 4 KG NA 100 M2,
- PRZYKRYCIE NASION - PRZEZ PRZEMIESZANIE Z ZIEMIĄ GRABIAMI LUB WAŁEM KOLCZATKĄ, PO
WYSIEWIE NASION ZIEMIA POWINNA BYĆ WAŁOWANA LEKKIM WAŁEM W CELU OSTATECZNEGO
WYRÓWNANIA I STWORZENIA DOBRYCH WARUNKÓW DLA PODSIĄKANIA WODY. JEŻELI
PRZYKRYCIE NASION NASTĄPIŁO PRZEZ WAŁOWANIE KOLCZATKĄ, MOŻNA JUŻ NIE STOSOWAĆ
WAŁU GŁADKIEGO,
NASADZENIA ZIELENI ŚREDNIO WYSOKIEJ – JAŁOWIEC SABIŃSKI W CZĘŚCI PROJEKTOWANEGO
TRAWNIKA MIĘDZY PLACEM ZABAW / SIŁOWNIĄ A ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ NIE OBJĘTĄ DANYM
OPRACOWANIEM. PRZEWIDZIANA ILOŚĆ – 10SZT. ROZKŁAD KRZEWÓW WG. CZĘŚCI RYSUNKO
WEJ OPRACOWANIA I WYTYCZNYCH Z KART KATALOGOWYCH.
UWAGI KOŃCOWE
1.
kolorystyka placu zabaw oraz siłowni plenerowej powinna być jednolita ze wskazaniem na kolory wzorcowe zastosowane w urządzeniach siłowni plenerowej ( zgniła zieleń, odcienie brązu, zgniła czerwień,
czerń)
2.
ogrodzenie oraz elementy stalowe małej architektury (kosze, stojaki na rowery) ujednolicony materiał –
stal kwasoodporna szczotkowana.
3. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.
4. Montaż urządzeń wraz z fundamentowaniem wykonać w oparciu o wytyczne producenta, fundamenty
muszą być adaptowane do istniejących warunków gruntowych.
5. Wszystkie wymiary i przebieg nawierzchni do dokładnego ustalenia na budowie.
6. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg
wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami.
7. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań
producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić Inwestorowi komplet certyfikatów PZH i zał
ączyć je do dokumentacji odbiorowej.
8. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg.
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

OPRACOWAŁ:

Białystok, dnia: 19/05/2016r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Kolejność wykonywanych robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne, roboty budowlano - montażowe, roboty wykończeniowe oraz
wszelkie inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych
na placu budowy.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Działka stanowi grunt rolny nie zabudowany. Teren bezpośrednio przyległy jest
częściowo zabudowany.
3. Elementy
zagospodarowania
działki / terenu,
które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
- drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych
- strefy składowania materiałów i wyrobów
- instalacje rozdziału energii elektrycznej
- wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
- sprzęt p-poż.
- bliskość sieci medialnych (elektroenergetyczna i wodociągowa)
4. Rodzaje i skala przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych oraz miejsce i czas ich występowania:
α) Roboty ziemne:
- głębokość wykopów i nachylenia skarp: wykopy o ścianach
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m lub o
bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0m
- przebieg instalacji podziemnych: sąsiedztwo istniejących, oraz
wykonywanie projektowanych przyłączy / przepusty, przebicia /
β) Roboty budowlano-montażowe:
- upadek z wysokości szczególnie powyżej 5,0m: balustrady,
zabezpieczenia wszelkich otworów pionowych i poziomych
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
χ) Roboty wykończeniowe:
- upadek z wysokości szczególnie powyżej 5,0m: rusztowania
zewnętrzne i wewnętrzne, balustrady
- uderzenia spadającym przedmiotem / strefy niebezpieczne /
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
δ) Praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu
budowy:
- porażenie prądem elektrycznym
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem / koparka/
- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń
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5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
5.1. Szkolenia pracowników w zakresie BHP
a) Szkolenie wstępne:
- szkolenie wstępne ogólne / instruktaż ogólny /
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy/instruktaż stanowiskowy/
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym
stanowisku
- szkolenie wstępne podstawowe
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
b) Szkolenie zakresowe
5.2. Zasady podstawowe w przypadku wystąpienia zagrożenia.
5.3.Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
5.4. Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń:
a) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
c) wydzielenie dróg komunikacyjnych
d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e) doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania
f) zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i
socjalnych
g) szkolenia bhp i p.poż.
h) zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż.
i) ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonane przez co
najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na
możliwość wystąpienia szczególnych zagrożeń dla zdrowia lub życia
ludzkiego
j) udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy.
PROJEKTANT:

Białystok, dnia: 19/05/2016r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ
OSIEDLE ZIELONE ( Nad Zalewem)
Sokółka dz. nr 2935

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
Kod CPV 45342000-6 Roboty budowlane - wznoszenie ogrodzeń
Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podłoża pod urządzenia placu zabaw

Inwestor:

Autor opracowania :

GMINA SOKÓŁKA
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

ARCH-BUD Projektowanie Architektoniczno – Budowlane
Daniel Kozłowski
15-423 Białystok, ul. Grochowa 2/18
arch. Daniel Kozłowski upr. Nr 14/PDOKK/2012

Białystok: maj

2016

SPIS TRESCI:

OPIS INWESTYCJI
D-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.00 OGRODZENIE
D-03.00.00 MONTAŻ URZADZEŃ NA PLACU ZABAW
D-05.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
D-06.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

OPIS INWESTYCJI

1. Wstęp

Nazwa inwestycji: Plac zabaw i siłownia plenerowa dz. nr 2935
Adres działki:

Sokółka, przy ul. Kryńskiej

Inwestor :

Gmina Sokółka

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:

TEREN INWESTYCJI : 2200m2
/ nawierzchnie projektowane + uzupełnienia zieleni wokół stref projektowanych (od ścieżki
rowerowej w pasie drogowym i przy tarasie widokowym, wokół kolejki linowej i po granicy z
projektowaną wg. oddzielnego opracowania ścieżką rowerową.
POWIERZCHNIA CHODNIKA / kostka betonowa z obrzeżem /
POWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZEJ / naw. wodoprzep. Żywiczna/ POWIERZCHNIA MIĘKKA / piasek drobny placu zabaw i siłowni / POWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ / trawnik, nasadzenia / POWIERZCHNIA MIĘKKA / kora gruba sortowana /
POWIERZCHNIA UZUPEŁNIAJĄCĄ / trawnik wokół inwestycji / DŁUGOŚĆ OGRODZENIA / z czterema furtkami /
DŁUGOŚĆ PALISADY BETONOWEJ
DŁUGOŚĆ PALISADY DREWNIANEJ
DŁUGOŚĆ OBRZEŻY BETONOWYCH
DŁUGOŚĆ OBRZEŻY STALOWYCH
-

ILOŚĆ ŁAWEK
ILOŚĆ KOSZY NA ŚMIECI
ILOŚĆ STOJAKÓW ROWEROWYCH
ILOŚĆ LAMP HYBRYDOWYCH
ILOŚĆ TABLIC INFORMACYJNYCH

194,0m2
87,0m2
760,0m2
250,0m2
132,0m2
777,0m2
153,0mb
153,0mb
151,0mb
144,0mb
68,0mb

- 11szt.
- 4szt.
- 7szt.
- 9szt.
- 5szt.

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw i siłowni plenerowej. Plac zabaw
położony jest na terenach rekreacyjnych wokół Zalewu Sokólskiego, w pobliżu ulicy Kryńskiej.
4. Rozwiązania funkcjonalno – architektoniczne
Zaprojektowano plac w kształcie nieforemnym, wynikającym z uwarunkowań terenowych – zachowano
wymaganą odległość od ulicy, konieczność uwzględnienia stref bezpieczeństwa sieci uzbrojenia terenu –
napowietrznej linii elektrycznej .
Zaprojektowano ogrodzenie placu stalowe, z przęseł prefabrykowanych dług. 2,54 m, mocowane do słupków

stalowych, z dwiema furtkami szer. min. 1m w świetle.
Wysokość części urządzeń narzuca konieczność zapewnienia pod nimi bezpiecznej nawierzchni,
dopuszczającej upadek z wysokości do 3m.Zaprojektowano nawierzchnie piaszczysta (ziarno 0,2-2mm)
grubości 35cm
5. Wykaz urządzeń

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

URZĄDZENIE FITNESS - KOŁA TAI- CHI
URZĄDZENIE FITNESS - TRENAŻER NÓG
URZĄDZENIE FITNESS - WIOŚLARZ PODWÓJNY
URZĄDZENIE FITNESS - KRZESŁO DO WYCISKANIA
ZESTAW OGÓLNOSPRAWOŚCIOWY - ŚCIEŻKA ZDROWIA
URZĄDZENIE DO SKAKANIA - TRAMPOLINA MINI WOLNOSTOJĄCA
ZESTAW SPORTOWY DZIECIĘCY
ZESTAW KOŁYSZĄCY PODWÓJNY
ZESTAW WSPINACZKOWY - KOMIN
URZĄDZENIE KOŁYSZĄCE - BUJAK NA SPRĘŻYNIE
URZĄDZENIE RUCHOWE - OBROTOWA PLATFORMA
KOLEJKA LINOWA
6. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciw pożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pózn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pózn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

D-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej.
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć integralną projektu stanowiącego część dokumentów w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej
specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie
tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana
przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książką
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi
w umowie zamawiający).
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność
za prowadzona budowę .
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową
.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6.
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku
do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzą
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez wykonawce zostaną poprawione przez wykonawce na własny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawce, zaś w
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie
na jego koszt, równie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
1.5.1.

Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania
placu budowy dziennik budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
1.5.2.

Zgodność robót z dokumentacja projektową

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania o
udzielenie zamówienia.
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie
może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą
być przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków
roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub
zostaną wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego.
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać
zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały
być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca
1.5.3.

Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru
robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy,
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4.

Ochrona własności i urządzeń

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
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzenia tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która
może 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.
1.5.5.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

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 żeby 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.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się obrębie prowadzonych robót.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia
27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami)
1.5.6.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.5.7.

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji
następujących dokumentów:
• projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty te
przewiduje umowa).
1.5.8.

Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno
dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego

dokumentem w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy z
Zamawiającym
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem
budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie
późniejszych dopisków.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
1.5.8.2.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają te:
- Dokumenty wchodzące w skład umowy;
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- Protokoły odbioru robót,
- Opinie ekspertów i konsultantów,
- Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.5.9.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez
wykonawcę.
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,
wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany
zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla każdego urządzenia.
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy

Biuro projektów wyznacza osobę uprawnioną do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budowa zwanego
dalej Architektem.
Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.
Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone
po wcześniejszym skonsultowaniu z Zamawiającym i Wykonawcą
.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów zużytych do
realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązująca norma (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub
aprobata techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacja opisana w pkt. poprzednim.
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić
będą integralna część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i
wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być
niezwłocznie usunięte przez wykonawce z placu budowy.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie,
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora
nadzoru i projektanta oraz zamawiającego.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Obowiązujących norm
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badan.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru.
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w
szczególności::
- dziennik budowy wewnętrzny
- inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy

- dokumentacje projektowa
- protokół przekazania placu budowy
- protokoły z narad i ustaleń
- protokoły odbiorów częściowych robót
- inwentaryzacje powykonawczą geodezyjną
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi wykonawca.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania
wszystkich robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez
wykonawce, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie
koszty związane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza
do odbioru dana część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót
stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektowa,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi::

- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- dokumentacje powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystapić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczna jako obowiązujące
należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy
DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz .U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U.04.92.881).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z późniejszymi zmianami
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki
Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
robót ziemnych dla zadania: Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Sokółce.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wykopów związanych z montażem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i montażem urządzeń,
wykonanie nawierzchni komunikacji wraz z mała architekturą.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5
2. MATERIAŁY
Brak
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawce powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokosciowy.;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane
przygotowanie terenu pod budowę.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
− wyznaczeniem terenu budowy
− wyznaczeniem przebiegu i załamań oraz wykopów pod fundamenty (ustawieniem kołków kierunkowych);
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);
5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z
późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsuniecie
się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajowa
praktyka inżynierska w całym okresie trwania robót ziemnych.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
5.7.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
5.8.Podsypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci;
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (abami) lub cienkimi tarczami;
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
— sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacja;
— kontrole prawidłowości wytyczenie robót w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNÓŚCI
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn.
zmianami),
B.02.00.00 OGRODZENIE
Kod CPV 45342000-6 ROBOTY BUDOWLANE - WZNOSZENIE OGRODZEŃ
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
ogrodzenia w ramach zadania Budowa siłowni plenerowej z placem zabaw w Sokółce nad zalewem przy
ulicy Kryńskiej
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Wysokość ogrodzenia - odległość miedzy poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.
Słupki ogrodzenia – prefabrykowane, zgodnie z dokumentacja projektowa
Przęsła ogrodzenia – prefabrykowane, zgodnie z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem korekty
wynikającej z obmiaru w terenie
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2.Ogrodzenie
− słupki ogrodzeniowe z rury kwadratowej, wys. 1000mm + długość dla osadzenia w fundamencie (w
zależności od rodzaju fundamentu i sposobu osadzenia), ocynkowane lub kwasoodporne zamknięte
zaślepka plastikowa lub metalowa spawana
− przęsła ogrodzeniowe prefabrykowane dług. 2,54m oraz niewymiarowe (wynikające z rozmierzenia
ogrodzenia); ocynkowane lub kwasoodporne
− furtki szer. 1m w świetle, rama konstrukcyjna z rury stalowej, wypełnienie jak przęsło,
wyposażona w zamek z klamka, samo zamykającą, ocynkowana lub kwasoodporna
− akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki itp.)
− piasek na podsypkę piaskowa powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712
2.3. Fundamenty słupków
2.3.1. Fundamenty betonowe prefabrykowane 20x20x60 cm lub beton B-25 na fundamenty słupków
ogrodzenia
2.3.2. Stopy betonowe (25x25x90)
Alternatywa dla fundamentów prefabrykowanych mogą być stopy betonowe wykonane „na mokro”.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B25;
- stopień mrozoodporności - W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;
- woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mona
stosować wodę pitną.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Montaż ślusarki aluminiowej i stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi, takich jak:
• spawarka elektryczna 300 A
•
szlifierka kątowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali
•
pędzle
•
papier ścierny
• młotek murarski
•
poziomica długości 2,0 m
•
elektryczny młot udarowy
•
wiertarka elektryczna z SDS
•
wiertła do metalu oraz podłoży ceglanych i betonowych
•
elektro – wkrętarka.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót.
4.2.Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru
5.3.Wykonanie ogrodzenia
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynności, objętych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
- wykonanie dołów pod słupki z podsypka piaskowa;
- osadzenie fundamentów prefabrykowanych lub wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
- ustawienie słupków
- montaż paneli
– montaż furtek.
–
5.4.Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,0 m.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych wg
rysunków dokumentacji projektowej. Należy dążyć, aby odległości miedzy słupkami pośrednimi były
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli nie wykorzystano gotowych fundamentów prefabrykowanych, to słupki mogą być osadzone w betonie
ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanka betonowa
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nisza od 10°C -po 14 dniach.
5.6.Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zabezpieczony
górny otwór rury.
5.7.Montaż paneli ogrodzeniowych i furtek
Panele i furtki należy montować na przygotowanych złączach za pomocą śrub. Dopuszczalne jest
przyspawanie przęseł do słupków. Przed zamontowaniem na stałe przęsło należy wypoziomować i
przytwierdzić montażowo.
5.8.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie
powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie
powinien być większy ni 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych ni podane w normie PN-M-69775
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
c) poprawność posadowienia fundamentów prefabrykowanych lub wykonania fundamentów „na mokro” pod
słupki, zgodnie z punktem 5.5,
d) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;
e) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych i furtek
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony)
należy dokładnie oczyścić z ula, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów;
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) złącza o wadach większych ni dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem;
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostka obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiającym
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi
zmianami),
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D-03.00.00 MONTAŻ URZADZEŃ NA PLACU ZABAW
Kod CPV 36535200-2 WYPOSAENIE PLACU ZABAW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Budowa placu zabaw i siłowni
plenerowej w Sokółce
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem
urządzeń
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
według kart informacyjnych przedsięwzięcia; montaż zgodnie z zaleceniami
producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja
Zamawiającego co do kolorystyki urządzeń
2.3. Regulamin placu zabaw i siłowni:
Na tablicy powinny znaleźć się informacje w formie słownej i piktogramów:
- zakaz wprowadzania psów
- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
- zakaz palenia papierosów
- zakaz wnoszenia opakowań szklanych
- zakaz zaśmiecania
- zakaz jazdy rowerem
- dzieci do lat dwóch powinny przebywać pod opieka rodziców
- za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
2.4. Fundamenty
Należy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, lub inne,
spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawce powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP..

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku
wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót,
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.;
5.3.Montaż wyposażenia:
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe i ławki.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót:
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- poprawność wykonania fundamentów
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane
na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego
montażu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarową
Jednostka obmiarową dla SST-07 jest sztuka lub komplet..
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami
producenta i wymaganiami Zamawiającego
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiającym.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).19
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji"
D-05.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podłoża pod urządzenia placu zabaw
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Budowa placu
zabaw i siłowni plenerowej w Sokółce.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowania o udzielenie zamówienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubości 35 cm w obszarach placu wskazanych w projekcie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu
piasku o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „
Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Piasek
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2.2.. Geowłóknina
Płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w
wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, służący do separacji warstw
nawierzchni lub nasypów
2.2.3. Obrzea ogrodowe ze stali kwasoodpornej
Elementy systemowe wykonane ze stali kwasoodpornej służące do rozgraniczania nawierzchni, kotwione do
podłoża stalowymi kotwami systemowymi lub innymi zgodnymi ze wskazaniami producenta obrzeży
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne
lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w
miejscach trudno dostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4.
Piasek mona przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport geowłókniny może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w sposób przeciwdziałający
uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. w szczególności należy zwrócić uwagę, aby rolki
gewłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być składowana w miejscu niezadaszonym, pod
warunkiem, e opakowanie rolki nie zostało uszkodzone
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego.
5.3. Rozłożenie geowłókniny
Geowłókninę należy układać w korycie wykopu pasami, rozwijając rolkę na przygotowanym podłożu, lekko
naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć na zakład
(wielkość wg wytycznych producenta) lub zszywać.
5.4. Ułożenie obrzeży.
Obrzeża ułożyć wzdłuż brzegów wykopu pod nawierzchnie zakrywając krawędź geowłókniny i
przymocować kołkami wg zaleceń producenta.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi 40 cm. Piasek powinien być
rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość każdej warstwy po zagęszczeniu była
równa 20 cm.
Piasek powinien być zagęszczany warstwami co 20 cm
Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Rozłożenie geowłókniny
Należy ocenić równość (brak sfałdowań i załamań), ciągłość (brak uszkodzeń mechanicznych) i
prawidłowość wykonania złączy ułożonej warstwy.
6.3.2. Ułożenie obrzeży.
Należy ocenić równość ułożenia obrzeży, ich przystawanie do krawędzi wykopu i poprawność zamocowania
6.3.3. Zagęszczenie piasku
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera.
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające
jej poprawne wykonanie określi Inżynier.
6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogą się różnić od wymiarów projektowanych o wiecej ni ±5 cm.
6.4.3. Równość nawierzchni
Nierównosci nawierzchni naley mierzyc 4- metrowa łata, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierównosc
podbudowy nie może przekroczyc 20 mm na długosci łaty.
6.4.4. Grubosc nawierzchni
Grubosc nawierzchni nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej ni ±5%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głebokosci co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zageszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Niewłasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) naley
skorygowac.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzcni z piasku.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujace upadki.
D-06.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowi – piaskowej gr. 3 cm na
projektowanej podbudowie obejmują:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, (chodniki do przełożenia – kostka z odzysku)
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe SA zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowa kostkę brukowa o grubości 60 mm. Kostki o
takiej grubości SA produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizyko mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizyko mechaniczne określone w tablicy 1.3 Chodnik z kostki
brukowej betonowej D-08.02.02
Tablica 1. Cechy fizyko mechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60 50
2 Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrazanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale?y stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni?szej ni?
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B19701
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i większa
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Tesli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia okładające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło?enia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewo?one są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy ni? 0,97
według normalnej metody Proctora.
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu
piaszczystego o WP 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Należy stosować podsypkę piaskowa gr. 5 cm
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy okładać ok. 1,0 cm wy?ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy? w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po uło?eniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie uło?onych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatę techniczna.
Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podło?a polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta:
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
− o szerokości powy?ej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać lnależy łata co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni? co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3
cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na ka?de
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej ni? co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In?yniera, je?eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grub. 3 cm
− ułożenie kostki brukowej grub. 6 cm (kolor szary) wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują

SPECYFIKACJE SPRZĘTOWE:
1. URZĄDZENIE FITNESS - KOŁA TAI- CHI:
Opis:
Wzmacnia i aktywuje nadgarstki, łokcie, ramiona: poprawia funkcjonowanie układu sercowo naczyniowego. Zgodnie z podstawową zasadą ćwiczeń Tai Chi jednoczesne wykonywanie
ruchów ramion, łokci, bioder, kolan i dłoni dobrze wpływa na cyrkulację krwi, aktywuje
mięśnie i układ kostny, wzmacnia je i uelastycznia ciało.

Dane techniczne:
- grupa wiekowa od 10 lat
- gabaryty urządzenia 115 x 115 cm
- wysokość maksymalna ~165 cm
- strefa funkcjonowania 435 x 435 cm
- max waga użytkownika: 110 kg
- głębokość posadowienia -0,8 m
Materiały:
- elementy wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane,
- rury konstrukcyjne o wymiarach φ114 x 2,5 mm, pozostałe φ 48\ φ 38\ φ 32 x 2,5 mm,
- śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego,
- uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa (LLDPE) odpornego na działanie promieni UV,
- całość wykonana w sposób przyjazny dla ćwiczącego bez kantów i ostrych krawędzi,
- urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją obsługi,
- posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Montaż:
- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem żebrowanym φ12 mm
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

2. URZĄDZENIE FITNESS - TRENAŻER NÓG:
Opis:
Uaktywnia staw biodrowy i skokowy, zwiększa ruchomość stawów, wzmacnia muskulaturę
dolnych partii ciała, poprawia funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Dane techniczne:
- grupa wiekowa od 10 lat
- gabaryty urządzenia 206 x 57 cm

- wysokość maksymalna ~135 cm
- strefa funkcjonowania 506 x 357 cm
- max waga użytkownika: 110 kg
- głębokość posadowienia -0,8 m
Materiały:
- elementy wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane,
- rury konstrukcyjne o wymiarach φ114 x 2,5 mm, pozostałe φ 48\ φ 38\ φ 32 x 2,5 mm,
- śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego,
- uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa (LLDPE) odpornego na działanie promieni UV,
- całość wykonana w sposób przyjazny dla ćwiczącego bez kantów i ostrych krawędzi,
- urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją obsługi,
- posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
Montaż:
- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem żebrowanym φ12 mm
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

3. URZĄDZENIE FITNESS - WIOŚLARZ PODWÓJNY:
Opis:
Wzmacnia i buduje mięśnie górne i dolne kończyn, klatki piersiowej i brzucha.

Dane techniczne:
- Grupa wiekowa od 10 lat
- Gabaryty urządzenia 261 x 81 cm
- Wysokość maksymalna ~126 cm
- Strefa funkcjonowania 560 x 380 cm
- max waga użytkownika: 110 kg
- Głębokość posadowienia -0,8 m
Materiały:
- elementy wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane,
- rury konstrukcyjne o wymiarach φ114 x 2,5 mm, pozostałe φ 48\ φ 38\ φ 32 x 2,5 mm,
- śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego,
- uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa (LLDPE) odpornego na działanie promieni UV,
- całość wykonana w sposób przyjazny dla ćwiczącego bez kantów i ostrych krawędzi,
- urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją obsługi,
- posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
Montaż:
- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem żebrowanym φ12 mm

- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

4. URZĄDZENIE FITNESS - KRZESŁO DO WYCISKANIA:
Opis:
Buduje i wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.

Dane techniczne:
- grupa wiekowa od 10 lat
- gabaryty urządzenia 181 x 73 cm
- wysokość maksymalna ~205 cm
- strefa funkcjonowania 555 x 447 cm

- max waga użytkownika: 110 kg
- głębokość posadowienia -0,8 m
Materiały:
- elementy wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane,
- rury konstrukcyjne o wymiarach φ114 x 2,5 mm, pozostałe φ 48\ φ 38\ φ 32 x 2,5 mm,
- śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego,
- uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa (LLDPE) odpornego na działanie promieni UV,
- całość wykonana w sposób przyjazny dla ćwiczącego bez kantów i ostrych krawędzi,
- urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją obsługi,
- posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
Montaż:
- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem żebrowanym φ12 mm
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

5. ZESTAW OGÓLNOSPRAWOŚCIOWY - ŚCIEŻKA ZDROWIA:
Opis:
Obiekt solidny, wandaloodporny, a jednocześnie bezpieczny i o estetycznej konstrukcji.
Łączy miłośników sportu , dając możliwości rozwoju ogólnosprawnościowego i specyficznych
umiejętności technicznych.

Wymiary zestawu:
- wymiary strefy bezpieczeństwa: 10,7 x 14,2 m
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 151,94 m2
- wysokość urządzenia: od 1,4 m do 3,5 m.
Materiały i montaż:
- osłony mocowań – wszystkie śruby zabezpieczone specjalnymi zaślepkami z poliamidu,
- stalowa konstrukcja - słupy, drążki i mocowania wykonane ze stali konstrukcyjnej o
podwyższonej wytrzymałości; profile i rury o zwiększonej grubości ścianek,
- instalacja malowana proszkowo – połączenie warstwy cynkowej z wysokiej jakości
lakierem proszkowym,
- solidne fundamenty - beton o klasie min. C20/25

6. URZĄDZENIE
DZENIE DO SKAKANIA - TRAMPOLINA MINI WOLNOSTOJĄCA:
WOLNOSTOJ
W skład urządzenia wchodzą:
ą:
- powierzchnia do skakania - odporna na wandalizm, bezpoślizgowa
bezpo lizgowa mata, otoczona
panelami zabezpieczającymi
ącymi przed upadkiem; istnieje możliwość zdemontowania paneli
w czasie czyszczenia lub wymiany na drugą
drug stronę.

Wymiary zestawu:
- powierzchnia skakania: 1,25x1,25m
- wymagana powierzchnia: 1,75x1,75 m
- strefa bezpieczeństwa: 4,25x4,25 m
- strefa
trefa ochrony przed upadkiem: 15,00 m2
- maksymalna wysokość
ść upadku: 1,50/1,00 m

7. ZESTAW SPORTOWY DZIECIĘCY:
DZIECI
Materiały i montaż:
Urządzenie
dzenie jest wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
ciśnieniowo
nieniowo w celu ochrony przed korozj
korozją biologiczną i dodatkowo pomalowanego
impregnatami koloryzującymi
ącymi zwiększającymi
zwi
odporność na warunki atmosferyczne.
Elementy metalowe konstrukcji malowane są
s proszkowo lub ocynkowane. Liny zbrojone w
polocie polipropylowym.

Elementy składowe:
- wieża krzyżakowa,
- zjeżdżalnia duża,
cianka wspinaczkowa lub ścianka gimnastyczna
gimnastyczna,
- ścianka
- przeplotnia linowa lub przeplotnia
przeplotni drewniana.
Wymiary zestawu:
- wymiary strefy bezpieczeństwa:
ństwa: 8,0 x 8,0 m
- powierzchnia
rzchnia strefy bezpieczeństwa:
bezpieczeń
64,0 m2
- wymiary urządzenia: 4,2 x 4,5 m
- maksymalna wysokość
ść upadku HIC: 1,9 m.
Rodzaj nawierzchni:
Minimalna grubość warstwy:
1. Piasek frakcji 0,2-2,0 mm - 20cm
2. Żwir frakcji 2,0-8,0 mm - 20cm
3. Nawierzchnia syntetyczna - 70mm

8. ZESTAW KOŁYSZĄCY
KOŁYSZĄ
PODWÓJNY:
Materiały i montaż:
Słupy urządzenia
dzenia wykonane są z drewna zabezpieczonego impregnacją
ą ciśnieniową,
ciś
górna
belka metalowa jest malowana proszkowo. Oś obrotu urządzenia
dzenia mocowana jest w
łożyskach.

Wymiary zestawu:
- wymiary strefy bezpieczeństwa
ństwa (nawierzchnia gumowa):4,6 x 6,3 m
- wymiary strefy bezpieczeństwa
ństwa (inna nawierzchnia):4,6 x 7,3 m
- powierzchnia
owierzchnia strefy bezpieczeństwa
bezpieczeń
(nawierzchnia gumowa):29,0 m2
- powierzchnia
owierzchnia strefy bezpieczeństwa
bezpieczeń
(inna nawierzchnia):34,0 m2
- wymiary urządzenia:2,6
dzenia:2,6 x 4,6 m
- maksymalna wysokość
ść upadku HIC:1,15 m.

Rodzaj nawierzchni:
Minimalna grubość warstwy:
1. Piasek frakcji 0,2-2,0 mm - 20cm
2. Żwir frakcji 2,0-8,0 mm - 20cm
3. Nawierzchnia syntetyczna - 45mm

9. ZESTAW WSPINACZKOWY – KOMIN:
Materiały i montaż:
Urządzenie jest wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
ciśnieniowo w celu ochrony przed korozją biologiczną i dodatkowo pomalowanego
impregnatami koloryzującymi zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne.
Elementy metalowe konstrukcji malowane są proszkowo lub ocynkowane.

Elementy składowe:
- trzy ścianki wspinaczkowe.
Wymiary zestawu:
- wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,8 x 6,0 m
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 35,0 m2
- wymiary urządzenia: 1,5 x 1,6 m
- maksymalna wysokość upadku HIC: 2,7 m
Rodzaj nawierzchni:
Minimalna grubość warstwy:
1. Piasek frakcji 0,2-2,0 mm - 30cm
2. Żwir frakcji 2,0-8,0 mm - 30cm
3. Nawierzchnia syntetyczna - 80mm.

10. URZĄDZENIE KOŁYSZĄCE - BUJAK NA SPRĘŻYNIE:
Materiały i montaż:
Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacją pod ciśnieniem i
pomalowanego farbami ochronnymi. Zastosowanie dwóch sprężyn powoduje zwiększenia
atrakcyjności urządzenia. Oś obrotu huśtawki jest ułożyskowana.

Wymiary zestawu:
- wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,0 x 6,0 m
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 18,0 m2
- wysokość zestawu: 0,5 m
- maksymalna wysokość upadku HIC: 0,6 m
Rodzaj nawierzchni:
Minimalna grubość warstwy:
1. Nawierzchnia trawiasta
2. Piasek o wielkości ziarna od 0,2-2 mm - 0,20 m
3. Żwir o wielkości od 2 do 8 mm - 0,20 m
4. Płyty syntetyczne - 45 mm

11. URZĄDZENIE RUCHOWE - OBROTOWA PLATFORMA:
Opis:
Zabawa na tym urządzeniu jest jak jazda na byku. Szybka, obrotowa platforma, jednocześnie
wyginająca się na wszystkie strony, niejednokrotnie strąci użytkownika. Super zabawa dla
doświadczonych i początkujacych.

Materiały i montaż:
Platforma została wykonana z dwóch płyt HPL. Od góry pokryta warstwą aluminium, która
zapobiega ślizganiu się nóg w trakcie zabawy.
Sprężyny wykonano z wysokiej jakości piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i
podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprężyn wykonano z bardzo
wytrzymałego poliamidu. Poręcz wykonano ze stali nierdzewnej, a jej górna część pokryta
jest warstwą gumy zapewniającą przyjemne i stabilne oparcie dla rąk.
Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.
Wymiary zestawu:
- wymiary urządzenia: dł. 0,84 m, szer. 0,84 m, wys. 1,5 m,
- strefa bezpieczeństwa: Ø 5,4 m.
Sposób poruszania się urządzenia:

Strefa bezpieczeństwa:

12. KOLEJKA LINOWA:
Materiały i montaż:
Urządzenie jest wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
ciśnieniowo w celu ochrony przed korozją biologiczną i dodatkowo pomalowanego
impregnatami koloryzującymi zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne.
Elementy metalowe konstrukcji malowane są proszkowo lub ocynkowane.

Elementy składowe:
- podest z półwałków 2,0 x 2,0 m,
- stojak startowy wys. 2,87 m,
- stojak końcowy wys. 2,51 m,
- wózek jezdny,
- siedzisko gumowe,
- lina stalowej,
- urządzenie napinające linę.
Wymiary zestawu:
- wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,3 x 25,0 m
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 133,0 m2
- wymiary urządzenia: 2,9 x 2,2 m
- maksymalna wysokość upadku HIC: 0,7 m
Rodzaj nawierzchni:
Minimalna grubość warstwy:
1. Nawierzchnia trawiasta

2. Piasek o wielkości
ci ziarna od 0,2-2
0,2 mm - 0,20 m
3. Żwir o wielkości
ci od 2 do 8 mm - 0,20 m
4. Płyty syntetyczne - 45 mm

PROJEKTOWANE NASADZENIA:
NASADZENIA
1. JUNIPERUS SABINA ‘BROADMOOR’ – JAŁOWIEC SABIŃSKI
ŃSKI
‘BROADMOOR’:
Opis:
Krzew płożący,
cy, dorasta do 0,3 m wys. i 3 m szer. przyrastając
przyrastaj c rocznie ok. 10 cm. Ulistnienie
ciemnozielone. Roztarte pędy
ędy pachn
pachną sabinolem. Lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste.
Mało wymagający,
cy, dobry jałowiec okrywowy maj
mający
cy zastosowanie w ogrodach sskalnych i na
placach zabaw.

POSADZKI I WYKOŃCZENIE:
WYKOŃ
1. KOSTKA BETONOWA:
Opis:
Kostka brukowa wykonana z betonu stosowana do układania chodników, parkingów i dróg
dojazdowych. Kształt
ształt kostki sprawia, że ścianki dobrze przylegają do siebie, a poszczególne
elementy zazębiają się
ę tworząc
tworzą wytrzymałą powierzchnię.

Materiały:
- wyrób z mieszanki betonowej;
Wymiary:
- długość - 19,8 cm,

- szerokość - 16,3 cm,
- grubość - 6 cm ;
Kolor:
- szary;

2. NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA Z PIASKU KWARCOWEGO
I ŻYWICY:
Opis:
Wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej do budowania
podjazdów, tarasów na gruncie, ścieżek rowerowych, ogrodowych i miejskich.

Materiały:
- mieszanka kruszyw naturalnych,
- żywica;
Dane techniczne:
- grubość warstwy: od 2,5 cm do 3 cm,
- przepuszczalna dla wody i powietrza,
- uniemożliwia porastanie roślin,
- mrozoodporna,
- przyjazna dla wózków inwalidzkich;

3. PALISADA BETONOWA OKRĄGŁA:
Opis:
Palisady betonowe to praktyczna ozdoba ogrodu, najlepsze rozwiązanie dla zabudowy i
wzmocnienia skarpy, alternatywa dla klasycznych płotków i rozwiązań wydzielających

przestrzeń. Specjalne wycięcia powodują zazębianie się poszczególnych palisad
umożliwiając tworzenie łuków i okręgów.

Całkowita długość palisady: 153 mb.
Materiały:
- beton;
Wymiary:
- średnica: Φ 0,11 m,
- wysokość: 0,4 m;
Kolor: szary

Montaż: fundamentowane.

4. PALISDA DREWNIANA OKRĄGŁA:
Opis:
Kołki strugane na gładko, jednostronnie fazowane i ostrzone.
Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo. Wieloskładnikowy
impregnat zabezpiecza przed szkodnikami ale również przed grzybami i pleśnią.

Całkowita długość palisady: 151 mb.
Materiały:
- drzewo sosnowe;
Wymiary:
- średnica - ø10 cm,
- długości : 60 cm,
Kolor:
- naturalny;
Końce: - szpic/faza
Palisada impregnowana ciśnieniowo w klasie III lub IV Impregnat: KORASIT lub WOLMANIT.

5. OBRZEŻE BETONOWE:
Opis:
Obrzeże chodnikowe betonowe w kolorze szarym rozdziela nawierzchnię chodników i
placów od trawników. Zabudowane na suchym betonie, stanowi element oporowy, który
zabezpiecza przed rozsuwaniem się kostek brukowych.

Całkowita długość obrzeża: 144 mb.
Wymiary:
- szerokość - 8 cm,
- wysokość - 30 cm,
- długość - 100 cm;
Materiał:
- beton;
Kolor:
- szary;

6. OBRZEŻE METALOWE:
Opis:
Obrzeże stalowe stosowane w ogrodach, parkach, przy obiektach użyteczności publicznej.
Daje możliwość dowolnego formowania kształtów. Wysoka wytrzymałość.
Obrzeże wykonane ze stali nierdzewnej lub Cor-Ten.

Całkowita długość obrzeża: 68 mb.
Wymiary:
- długość: 3000 mm,
- grubość: 4 mm,
- wysokość: 200 mm;
Kolor:
-srebrny;
Materiał:
- stal S235;
Dodatkowe informacje:
- nie ulega rozkładowi ani korozji,
- łączenia poszczególnych odcinków za pomocą nakładek,
- prosty montaż;

OGRODZENIE:
1. OGRODZENIE PALISADOWE ZE STALI OCYKOWANEJ SŁUPKI I PRZĘSŁA
STALOWE OPARTE NA ZAMKNIĘTEJ RAMIE STALOWEJ:
Opis:
Solidne ogrodzenie o nowoczesnej konstrukcji.

W skład zestawu wchodzą:
- słupki,
- przęsło,
- kapturki z tworzywa na słupki,
- śruby montażowe;
Dwa słupy stalowe o przekroju 60x60x1,5 mm, na których zamontowano przęsła bazujące na
stalowej ramie z profilu 40x40 mm, wypełnionej profilem zamkniętym 25x25 mm, w rozstawie
co 105 mm (w świetle).
Wszystkie elementy stalowe poddane zostały procesowi ocynkowania
ogniowego. W zestawie znajdują się śruby montażowe i kapturki z tworzywa.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- elementy stalowe - elementy stalowe, takie jak słupy konstrukcyjne, kształtowniki lub też
pręty tworzące konstrukcje przęseł, obejmy, śruby i nakrętki montażowe wykonane zostały
ze stali I gatunku objętej świadectwami jakości.
- zaślepki z tworzywa - elementy stalowe, takie jak słupy konstrukcyjne, zabezpieczone
zostały dodatkowo zaślepkami z tworzywa odpornego na pękanie i zmiany temperatur.
Umieszczono je na górze słupów otwartych, by uniemożliwić dostawanie się do wewnątrz
konstrukcji niepożądanych czynników zewnętrznych.
- cynk ogniowy - elementy po obróbce strumieniowo-ściernej, odtłuszczeniu, trawieniu i
topikowaniu, zostały poddane procesowi kąpieli w ciekłym cynku o temperaturze 440-460
stopni Celsjusza.

MAŁA ARCHITEKTURA:
1. ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA:

Ilość: 11 elementów tego typu zostało użytych w projekcie.
Wymiary:
- szerokość: 0,5 m,
- długość: 2 m,
- wysokość: 0,75 m;
Montaż:
- wolnostojąca;
Materiały:
- postument: beton architektoniczny,
- siedzisko/ oparcie: drewno egzotyczne IROKO olejowane, wys. siedziska 45 cm,
- wykończenie: stal kwasoodporna 304 szlifowana;

2. KOSZE NA ŚMIECI:

Ilość: 3 elementy tego typu zostały użyte w projekcie.
Wymiary:
Dowolne.
Sugerowane:
- szerokość: 0,4 m,
- długość: 0,4 m,
- wysokość: 0,5 m;
Montaż:
- fundamentowane;
Materiały:
- obudowa od wewnątrz - drewno krajowe,
- obudowa od zewnątrz – drewno egzotyczne IROKO olejowane,
- elementy wykończeniowe – stal kwasoodporna 316/ stal kwasoodporna 304 szlifowana
proszkowo;
Dodatki:
- popielniczka;

3. STOJAKI NA ROWERY:
Opis:
Stojak rowerowy ze stali nierdzewnej:

Ilość: 7 elementów tego typu zostało użytych w projekcie, w konfiguracji: parking dla rowerów
nr 1 – 4 miejsca postojowe, parking dla rowerów nr 2 – 3 miejsca postojowe. Odległość
między stojakami - 100cm.
Wymiary:
- szerokość: 100 cm,
- wysokość modelu do przykręcenia: 80 c m,
- wysokość modelu do wbetonowania: 130 cm (w tym 50 cm do zabetonowania),
- wymiary rury: 6,3x0,2 cm,
- wymiary podstawy w modelu do przykręcenia: 17x17x0,4 cm
Montaż:
- montaż modelu do przykręcenia: 8 kołków rozporowych o średnicy fi10 [mm] ,
- montaż modelu do zabetonowania: zabetonowanie;
Materiały:
- powłoka antykorozyjna: stal nierdzewna:
- kolor: satyna mat lub poler;
- odporność na zniszczenie: wysoka;
- odporność na korozję: najwyższa;
Dodatkowe informacje:
- konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia dożywotnią ochronę przed korozją,
- wysoka odporność na wandalizm i najwyższa odporność na różne warunki atmosferyczne,
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez montaż kolejnych stojaków z linii U,
- możliwość przypięcia roweru za koła lub (i) ramę celem jego zabezpieczenia przed
kradzieżą;

4. TABLICE INFORMACYJNE:
Opis:
Drewniana tablica ekspozycyjna zewnętrzna jednostronna, wykonana z drewna
zabezpieczonego impregnatem.

Materiały:
- stelaż -drewno iglaste lub dębowe, impregnowane,
- oszklenie z pleksi odpornego na uderzenia, lub ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm,
zawiasy scalone,
- uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary
wodnej;
Wymiary:
- stelaż:
* szerokość: 120 cm,
* wysokość: 250 cm,
- słupy i ramy stelaża o śr. 10-12cm
- powierzchnia ekspozycyjna: 96 x 96 cm;

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:
ZEWN
1. LAMPY HYBRYDOWE:
Opis:
Jednoramienna lampa uliczno-parkowo-ogrodowa,
uliczno
w której jako źródło światła zastosowano
nowoczesną oprawę LED. Lampa pokryta
p
jest powłoką antykorozyjną.
ą. Umiejscowiona na
stopie fundamentowej F150. Oprawa CLV-2-PRO.
CLV
Ramię aluminiowe R106.

Specyfikacja:
- wysokość słupa: 8 m,
czarnym
- materiał: ocynkowana stal powlekana w kolorze czarnym,
- wymiary: górna średnica 90 mm i 127 mm /dolna średnica 160mm,
- grubość ścianki słupa: 4 mm,
mm
- wymiary podstawy słupa:: 300x300
300x
mm,
- czas pracy lampy: do 10-14h/dzie
14h/dzień,
- model oprawy: CLV-2-PRO
PRO LED,
LED
- materiał (oprawa): stop aluminium i hartowanego szkła,
szkła
- źródło światła: 40-50W
50W LED CREE,
CREE
- barwa światła: czysto biała,
- stopień ochrony: IP65,
- autonomia: do 4-5 dni,
- moc paneli: 2 szt. po 130 W lub 190 W,
- kontroler: MPPT (śledzenie
ledzenie max. punktu mocy) steruje oświetleniem
o wietleniem i ładuje akumulatory,
akumulatory
- akumulator: 150Ah-200Ah/12V
200Ah/12V,
- typ akumulatora: żelowy,
- sposób włączania: włącznik
ącznik zmierzchowo
zmierzchowo-programowalny,
- moc wiatraka: 300W lub 600W,
600W
- prędkość startowa turbiny: turbina wiatrowa startuje przy wietrze o prędkoś
prędkości 0,8m/s;

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0
45112700-2
45112720-8
45112723-9
45316100-6

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ Z PLACEM ZABAW " OSIEDLE
ZIELONE NAD ZALEWEM "
SOKÓŁKA działka nr 2935 , ul. Kryńska

INWESTOR:

GMINA SOKÓŁKA

ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:

16-100 SOKÓŁKA

; PLAC

KOŚCIUSZKI 1

SYSTEM ZLECONY

ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:

BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BARBARA BAKUN Upr. Bud. Nr BŁ/147/82
DATA OPRACOWANIA:

28-03-2018

WYKONAWCA:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3801 Użytkownik: Barbara Bakun

INWESTOR:

TEREN INWESTYCJI :
2200m2
nawierzchnie projektowane + uzupełnienia zieleni wokół stref projektowanych (od ścieżki
rowerowej w pasie drogowym i przy tarasie widokowym, wokół kolejki linowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POWIERZCHNIA CHODNIKA / kostka betonowa z obrzeżem /
POWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZEJ / naw. wodoprzep. Żywiczna/
POWIERZCHNIA MIĘKKA / piasek drobny placu zabaw i siłowni /
POWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ / trawnik, nasadzenia /
250,0m2
POWIERZCHNIA MIĘKKA / kora gruba sortowana /
POWIERZCHNIA UZUPE╔NIAJĄCĄ / trawnik wokół inwestycji /
D╔UGOŚĆ OGRODZENIA / z czterema furtkami /
D╔UGOŚĆ PALISADY BETONOWEJ
D╔UGOŚĆ PALISADY DREWNIANEJ
D╔UGOŚĆ OBRZEŻY BETONOWYCH
D╔UGOŚĆ OBRZEŻY STALOWYCH

WYPOSAZENIE :

ILOŚĆ ╔AWEK
ILOŚĆ KOSZY NA ŚMIECI
ILOŚĆ STOJAKĺ W ROWEROWYCH
ILOŚĆ LAMP HYBRYDOWYCH
ILOŚĆ TABLIC INFORMACYJNYCH

- 11szt.
- 4szt.
- 7szt.
- 9szt.
- 5szt.

Kosztorys został sporządzony na podstawie projektu .

-2Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3801 Użytkownik: Barbara Bakun

- 194,0m2
- 87,0m2
- 760,0m2
-

132,0m2
777,0m2
153,0mb
153,0mb
151,0mb
144,0mb
68,0mb

Przedmiar
Lp.
Podstawa

1
d.1

2
d.1

3
d.1

4
d.1

5
d.1

6
d.1

7
d.2

8
d.2

9
d.2

10
d.2

11
d.2

12
d.2

KNR 2-01
0121-01

KNR 2-01
0126-01
0126-02

KNR 2-01
0213-03
0214-02

KNR 2-01
0206-02
0214-02

KNR 2-01
0407-01
analogia

analiza
indywidualna

KNR 2-31
0101-07
0101-08

KNR 2-02
0607-01
analogia

KNR 2-02
0607-01
analogia

KNR 2-31
0114-05
0114-06

KNR 2-31
0106-03

KNR 2-31
0105-01

Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu
2200 / 10000

ha

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
30 cm za pomocą spycharek

m2

2200,00

m2

2 200,000

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
m3
0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km ODWÓZ HUMUSU
2200,00 * 0,30
m3

660,000

ha

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km POD WYMIANĘ GRUNTU - przyjęto warstwę grubości
0,50 m
2200,00 * 0,50

m3

Wykonanie nasypu z ziemi dostarczonej samochodami
przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu I-II

m3

2200,00 * 0,50

m3

Zakup gruntu do wymiany

m3

1100,00

m3

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 50 cm

m2

194,00

m2

Ułożenie geosiatki

m2

194,00

m2

Ułożenie geowłókniny

m2

194,00

m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

194,00

m2

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm
grubości po zagęszczeniu - warstwa gr 15 cm
194,00

m2

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
194,00

m2
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m3

m2

m2

0,220

1 100,000

1 100,000

1 100,000

194,000

194,000

194,000

194,000

194,000

194,000

Razem

Przedmiar
Lp.
Podstawa
13
d.2

14
d.2

15
d.2

16
d.2

17
d.2

18
d.3

19
d.3

20
d.3

21
d.3

22
d.3

23
d.3

24
d.3

KNR 0-11
0320-02

KNR 2-31
0402-03
analogia

KNR 2-31
0407-04
0407-06
analogia

KNR 2-31
0402-04
analogia

KNR 2-31
0407-04
0407-06
analogia

KNR 2-31
0101-07
0101-08

KNR 2-31
0114-01

KNR 2-02
0607-01
analogia

KNR 2-31
0106-03

KNR 2-31
0106-04

KNR 2-31
0114-07
0114-08

KNR 2-31
0202-05

Opis i Wyliczenia

j.m.

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm
typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem kolor szary
194,00

m2

Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod palisadę
betonową

m3

153,00 * 0,12 * 0,30

m3

Palisada betonowa fi 11 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o
promieniu do 10 m R*4

m

153,00

m

Ława pod obrzeża betonowa z oporem

m3

144,00 * 0,20 * 0,30

m3

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na
łukach o promieniu do 10 m

m

144,00

m

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 50 cm

m2

87,00

m2

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
87,00

m2

Ułożenie geowłókniny

m2

87,00

m2

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm
grubości po zagęszczeniu - warstwa gr 15 cm
87,00

m2

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 9
87,00

m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

87,00

m2

Nawierzchnia wodno przepuszczalna na bazie piasku
kwarcowego i żywicy - chodnik rozścielany ręcznie grubość po zagęszczeniu 3 cm
87,00

m2
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m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

194,000

5,508

153,000

8,640

144,000

87,000

87,000

87,000

87,000

87,000

87,000

87,000

Razem

Przedmiar
Lp.
Podstawa
25 KNR 2-31
d.3 0407-03
poz.zast.

26
d.4

27
d.4

28
d.4

29
d.4

30
d.5

31
d.5

32
d.5

33
d.5

34
d.5

35
d.5

36
d.6

37
d.6

KNR 2-31
0101-07
0101-08

KNR 2-31
0114-01

KNR 2-02
0607-01
analogia

KNR 2-31
0104-01
0104-02

KNR 2-21
0323-04

KNR 2-21
0101-01

KNR 2-21
0101-04

KNR 2-21
0202-02

KNR 2-21
0213-01
0213-02

KNR 2-21
0402-05

KNR 2-31
0101-07
0101-08

KNR 2-31
0114-01

Opis i Wyliczenia
Obrzeża stalowe wys. 20 cm

j.m.
m

68,00

m

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 50 cm

m2

760,00

m2

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
760,00

m2

Ułożenie geowłókniny

m2

760,00

m2

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm
760,00

m2

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - "
JUNIPERUS SABINA BROADMOOR - JAŁOWIEC
SABIŃSKI "
10

szt.

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
[ 250,00 + 777] * 0,05

m3

- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość
do 1.0 km
51,35

m3

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat. III zadarnionym
250,00

m2

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na
terenie płaskim grubość warstwy 6 cm

ha

[250,00 + 777] / 10000

ha

Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie
ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem
250,00 + 777,00

m2

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 50 cm

m2

132,00

m2

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
132,00

m2
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m2

m2

szt.

m3

m3

m2

m2

m2

Poszcz.

68,000

760,000

760,000

760,000

760,000

10,000

51,350

51,350

250,000

0,103

1 027,000

132,000

132,000

Razem

Przedmiar
Lp.
Podstawa
38 KNR 2-02
d.6 0607-01
analogia

39
d.6

40
d.6

41
d.7

42
d.7

43
d.8

44
d.9

45
d.9

46
d.9

47
d.9

48
d.9

KNR 2-31
0104-01
0104-02

KNR 2-21
0209-01

KNNR 2
1601-02

KNNR 2
1603-01
analogia

KNNR 10
0513-05

Opis i Wyliczenia
Ułożenie geowłókniny

j.m.
m2

132,00

m2

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
132,00

m2

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm
132,00 / 10000

ha

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m

m

153,00

m

Ogrodzenie palisadowe ze stali ocynkowanej , słupki i
przęsła stalowe oparte na zamkniętej ramie stalowej , wraz
z 4 furtkami
153,00

m

Wykonanie palisady z kołków o śr. 10 cm , dług. 60 cm

m

151,00

m

m2

ha

m

Zakup wraz z montażem trampoliny wolnostojącej mini analiza
bezpoślizgowa mata otoczona panelami
indywidualna zabezpieczającymi przed upadkiem
1

kpl

Zakup wraz z montażem - Zestaw sportowy dziecięcy
analiza
składający się z :
indywidualna * wieży krzyżakowej
* zjeżdżalni dużej
* ścianki wspinaczkowej lub ścianki gimnastycznej
* przeplotni linowej lub przeplotni drewnianej
1

kpl

Zakup wraz z montażem : zespołu kołyszącego
analiza
podwójnego ( huśtawka dwuosobowa z belką metalową )+
indywidualna siedzisko płaskie + koszyk
1

kpl

Zakup wraz z montażem : zespołu wspinaczkowego
analiza
( komina ) składającego się z :
indywidualna * trzech ścianek wspinaczkowych
1

kpl

Zakup wraz z montażem : urządzenie kołyszące - ważka
analiza
na sprężynie indywidualna
1

kpl
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kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Poszcz.

132,000

132,000

0,013

153,000

153,000

151,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Razem

Przedmiar
Lp.
Podstawa
Opis i Wyliczenia
j.m.
49
Zakup wraz z montażem : kolejki linowej składającej się z : kpl
d.9
analiza
* podestów z półwałków 2,0*2,0 m
indywidualna * stojaka startowego wys. 2,87 m
* stojaka końcowego wys. 2,51 m
* wózka jezdnego
* siedziska gumowego
* liny stalowej
* urządzenia napinającego linę
1
kpl
50
d.9

51
d.10

52
d.10

53
d.10

54
d.10

55
d.10

56
d.11

57
d.12

58
d.12

59
d.12

Zakup wraz z montażem : obrotowej platformy wykonanej
analiza
z dwóch płyt HPL , od góry pokrytej warstwą aluminium
indywidualna zapobiegającej się ślizganiu nóg , na sprężynach i z
poręczą
1

kpl

Zakup wraz z montażem : URZĄDZENIA FITNES - KOŁA
analiza
TAI - CHI
indywidualna
1

kpl

analiza
indywidualna

analiza
indywidualna

analiza
indywidualna

kpl

kpl

Zakup wraz z montażem : TRENAŻER NÓG

kpl

1

kpl

Zakup wraz z montażem : WIOŚLARZ PODWÓJNY

kpl

1

kpl

Zakup wraz z montażem : KRZESŁO DO WYCISKANIA

kpl

1

kpl

Zakup wraz z montażem : ZESTAW OGÓLNO
analiza
SPRAWNOŚCIOWY - ŚCIEŻKA ZDROWIA
indywidualna
1

kpl

Zakup wraz z montażem : LAMPY HYBRYDOWE
analiza
jednoramienna lampa uliczno parkowa wyposażona w
indywidualna nowoczesną oprawę LED . Lampa pokryta powłoką
antykorozyjną , umiejscowiona na stopie fundamentowej F
150 . oprawa CLV-2 -pro , ramię aluminiowe R 106 , wys.
słupa 8 m
9

szt

Zakup wraz z montażem : ŁAWKI WOLNOSTOJĄCE analiza
na postumencie z betonu z oparciem
indywidualna
11

szt

analiza
indywidualna

kpl

szt

szt

Zakup wraz z montażem : KOSZE NA ODPADY

szt

4

szt

Zakup wraz z montażem : STOJAKI NA ROWERY ze
analiza
stali nierdzewnej
indywidualna
-7-
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szt

Poszcz.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

11,000

4,000

Razem

Przedmiar
Lp.
Podstawa

60
d.12

analiza
indywidualna

7

Opis i Wyliczenia

j.m.
szt

Zakup wraz z montażem : TABLICE INFORMACYJNE

szt

5

szt
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Poszcz.
7,000

5,000

Razem

Spis treści
Strona Tytułowa
Ogólna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ZIEMNE
2 CHODNIK - KOSTKA BETONOWA WRAZ Z PALISADĄ BETONOWĄ I OBRZEŻEM BETONOWYM
3 ŚCIEŻKA PIESZA
4 NAWIERZCHNIA MIĘKKA PIASKOWA
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NASADZENIA KRZEWÓW , TRAWNIKI
6 NAWIERZCHNIA MIĘKKA - KORA GRUBA SORTOWANA
7 OGRODZENIE PALISADOWE
8 PALISADA DREWNIANA 151,00 M
9 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
10 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI
11 OŚWIETLENIE - LAMPY HYBRYDOWE
12 WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA
Spis treści
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1
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
9

