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8.0. URZĄDZENIA ZABAWOWE 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)  
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach : Budowa placu zabawna 
działkach nr ewid. 532/21 w miejscowości Wietrzychowice .  

1.2. Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych ST  Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze, 
obejmują roboty związane z montażem urządzeń zabawowych, sprawnościowych i siłowni zewnętrznej przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

Montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych - zestaw zabawowy  - zestaw urządzeń edukacyjnych - zestaw 
urządzeń siłowni zewnętrznej  - zestaw urządzeń sprawnościowych  - tablice informacyjna z regulaminem  - mała 
architektura: ławki  

1.4. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” punkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w  „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Urządzenia otwartej strefy aktywności 
W ramach inwestycji należy wykonać i posadowić w terenie zestaw urządzeń zabawowych, sprawnościowych, 
edukacyjnych. Obiekty małej architektury oraz siłowni zewnętrznych do ćwiczenia na świeżym powietrzu . 
Przyrządy muszą posiadać wysoki stopień odporności na korozję, wysoką odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, warunki pogodowe oraz zabrudzenia. Urządzenia musza być zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009 
i/lub PN-EN 16630:2015-06 i zostać potwierdzone odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa. Montaż zestawów 
do podłoża (fundamentowanie) wykonać zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami i wskazówkami 
producenta zestawu. Kolorystyka zestawów zgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami z inwestorem i ST.  

Elementy, które wchodzą w komplet wyposażenia otwartej strefy aktywności (komplet urządzeń):  

Urządzenia mała architektura: 
• I - tablica dwustronna z regulaminem"  
• II  - ławki  bezoparciem 
• III – kosz na smieci 
 

Urządzenia zabawowe :  
• IV - "bardzo duży zestaw zabawowy "  
• V –„duży zestawzabawowy" 
• VI - "trampolina ziemna" 
• VII - "hustawka bocianie gniazdo" 
• VIII - "huśtawka podwójna" 
• IX - "bujaki" 
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I - tablica dwustronna z regulaminem" II  - ławki bezz oparcia 

 

 

III – kosz na smieci  
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IV – zestaw zabawowy bardzo duży 

 
V - zestawaw zabawowy duży 

   
VI - zestaw trampolina ziemna 
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VII – huśtawka bocianie gniazdo 

 
VIII – huśtawka podwójna 

    

 

 

 IX- bujaki 
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-„Wymagania ogólne”  pkt. 3.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 

4.2.1 Transport elementów urządzeń zabawowych, sprawnościowych i siłowni przewozić zgodnie z zaleceniami 
producenta tak by nie spowodować trwałych odkształceń/uszkodzeń.  

4.2.2 Transport betonu specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.   

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

5.2.1. Zakup i transport materiałów Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania 
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 .  

5.2.2. Wykonanie wykopów i fundamentów pod słupki W wykonanych otworach pod fundamenty należy 
wykonać „na mokro” fundamenty z betonu klasy zgodnie z projektem budowlanym. W fundamentach wykonać 
gniazda do osadzania urządzeń.   

5.2.4. Montaż elementów urządzeń otwartej strefy aktywności Powinny być zamocowane do podłoża zgodnie z 
projektem budowlanym i zaleceniami producenta tak by gwarantować bezpieczeństwo i stabilność.   

6. Kontrola, jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” 
pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości Kontroli jakości robót podlega jakości atesty użytych materiałów – zgodność z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji.  Wszystkie materiały dostarczone na budowę z atestem producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie wymiarów i powierzchni wyrobu.  Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: - 
prawidłowość wykonania wykopów i fundamentów pod urządzenia, - prawidłowość montażu urządzeń.  

7. Obmiar robót 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i komplet zamontowanych urządzeń.  

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania  obejmuje:  
− transport materiałów   
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
−  wykonanie wykopów pod fundamenty i wykonanie fundamentów z gniazdami do osadzenia elementów,  
−  montaż urządzeń   
−  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  

 10. Przepisy związane  
• PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
• PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania 
bezpieczeństwa  i  metody badań. 
• Aprobaty techniczne 
 
  


