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1.

WSTĘP

1)

Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania
terenów sportowych i rekreacyjnych.

2)

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

3)

Zakres robót objętych SST:

-

Podano w dokumentacji projektowej dokładnie na każdy plac zabaw oddzielnie (jakie
urządzenia i jakie mają spełniać warunki)

2.

MATERIAŁY

1)

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
- materiały mają posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z CE i PN

2)

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Elementy i materiały zastosowane do wykonania małej architektury trzech placów wg.
Dokumentacji projektowej;

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2

4.

TRANSPORT

1

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2

5.

WYKONANIE ROBÓT

1)

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.

2)

Szczególne zasady wykonania robót
Montaż elementów malej architektury powinien odbywać się zgodnie z instrukcją
producenta.
Ławki, kosze na śmieci, urządzenie zabawowe -montować zabetonowując w ziemi ich
elementy kotwiące.
Tam gdzie są gotowe prefabrykaty fundamentowe należy wykonać wykop z ich
osadzeniem, wypionowaniem i wypoziomowaniem elementów ,zasypaniem ,ubiciem i
rozplanowaniem nadmiaru ziemi.
Tam gdzie należy wykonać fundamenty należy przygotować i ustawić deskowanie,
przygotować i ułożyć beton. Rozdeskować oraz zatrzeć zaprawą cementową na ostro,
zasypać ubić i rozplanować nadmiar ziemi.
Na gotowym fundamencie przymocować urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Należy sprawdzić stabilność i sztywność zamocowanych urządzeń. Całość odbierać zgodnie z
instrukcją producenta.

7.

OBMIAR ROBÓT
Podstawą płatności jest ilość w sztukach elementów małej architektury.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o instrukcje producenta oraz
obowiązujące normy.
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