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DO PROJEKTU 

 

Urządzanie terenów rekreacyjnych we wsi Żużela 

Inwestor:  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na Rzecz 

Wsi Żużela 

ul. Krapkowicka 18 

47-341 Żużela 

 

   

Lokalizacja:  Żużela, działki nr 712 i 713/4 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z montażem urządzeń ogródka jordanowskiego oraz wyposażenia terenów 

rekreacyjnych.  

ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 

związanych wykonaniem: 

a) nawierzchni ogródka jordanowskiego 

oraz z montażem: 

b) huśtawki podwójnej – 1 szt.; 

c) huśtawki ważki – 1 szt.; 

d) kiwaków poda.ójnych – 1 szt.; 

e) kiwaków pojedynczych – 3 szt.; 

f) zestawu zabawowego w wersji metalowej – 1 kpl.; 

g) regulaminu placu zabaw – 1 szt.; 

h) ławek parkowych – 10 szt.; 

i) stojaków na rowery – 2 szt. (dostawa i montaż inwestora); 

j) koszy na śmieci – 5 szt. (dostawa i montaż inwestora); 

k) ławostołów – 3 szt. (dostawa i montaż inwestora) 

3. Materiały 

a) krawężniki betonowe 6x20x100 cm; 

b) beton klasy min. C12/15; 

c) cement portlandzki klasy 32,5; 

d) piasek budowlany; 

e) piasek płukany 0,2÷2,0 mm; 

f) urządzenia wyszczególnione w punkcie 1.2 

Urządzenia i wyposażenie dobrano zgodnie z dokumentem „Opis urządzeń i wyposażenia” 

4. Sprzęt 

Koparka, samochód wywrotka, samochód dostawczy, betoniarka, taczki, wiadra, komplet 

kluczy ślusarskich, piły, młotki.  
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5. Transport 

Ręczny i zmechanizowany. 

6. Wykonanie robót 

Prace montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów, „Opisem urządzeń 

i wyposażenia”, w miejscach opisanych w dokumentacji technicznej oraz ilościach ujętych 

w przedmiarze robót. 

7. Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót oraz zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Prace powinny być prowadzone pod ciągłym nadzorem kierownika robót. 

8. Odbiory robót 

Odbiorów będzie dokonywać inspektor nadzoru (o ile taki zostanie ustanowiony) wraz z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Przepisy związane 

Instrukcje i certyfikaty producentów poszczególnych materiałów. 

10. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

ST oraz poleceniami inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

11. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub braków w ST lub dokumentach 

dodatkowych, a o ich ewentualnym wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku zabudowy urządzeń, materiałów lub wykonania robót niezgodnych z ST, 

takie urządzenia, materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

12. Certyfikaty i deklaracje. 

Montowane urządzenia zabawowe ogródka jordanowskiego oraz sposób ich montażu 

muszą spełniać wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw 

zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie określone w Polskich Normach z grupy PN-

EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabawi nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017 
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Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2 oraz PN-EN 1176-7:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7 

 

UWAGA: 

W przypadku nie ujęcia w niniejszej ST niektórych postanowień, mają zastosowanie 

postanowienia zawarte w Specyfikacji Technicznej B.00 Wymagania ogólne. 

 


