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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01.00.00 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót szkolnego placu zabaw w MZS nr 2 w Będzinie w ramach 

programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

 

2.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3. 

 

2.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem i wznoszeniem 

gotowych konstrukcji urządzeń zabawowych. 

 

2.3.1 Montaż małej architektury 

1. Ławka– wyrób gotowy, fabrycznie wykończony . 

2. Urządzenia zabawowe – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony z prefabrykowanymi 

fundamentami. 

3. Kosz na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 

4. Tablica informacyjna z regulaminem - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony- z tabli-

cą wykonaną według wymogów „Programu Radosna Szkoła”. 

 

2.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi oraz określeniami podanymi w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ  

i poleceniami Zamawiającego . Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwa-

nia i składowania, podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-

01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1.1 MATERIAŁY 

Zaprojektowane urządzenia zabawowe wykonane w konstrukcji z malowanego drewna 

klejonego zabezpieczonego przed wilgocią.  
o belki nośne mocujące plac zabaw w podłożu winny być wykonane z drewna 

spełniającego wymagania normy EN 350– słupy drewniane z drewna sosnowego 

klejonego, profil kwadratowy, zakończone od góry tworzywowymi kołpakami, 

 



o konstrukcje nośne wyposażone w rowki montażowe dla innych elementów łączo-

nych, 

o drewno (sosna północno – skandynawska), klejone warstwowo, poddane impregnacji 

głęboko ciśnieniowej i 2 krotnie pomalowana w kolorach ustalonych z Zamawiającym 

o śruby, elementy metalowe-wszystkie stosowane cynkowane i malowane proszkowo, 

o elementy skręcane zabezpieczone kołpakami, 

o ślizg zjeżdżalni z blachy stalowej nierdzewnej z jednego elementu gr. 2 mm, 

o daszki, barierki, balkoniki, osłonki- z HDPE,  

o drabinki linowe- mocowane do konstrukcji za pomocą liny z tworzywa sztucznego, 

aluminiowe szczeble drabinki są anodowane i malowane proszkowo są 

przymocowane do stalowej liny zbrojonej za pomocą śrub, 

o liny – z rdzeniem stalowym, łączymy je elementami ozdobnymi o sprawdzonej 

wytrzymałości i zakończony aluminiową kauszą.  

o sprężyny bujaków sprężynowych-stal ocynkowana z powłoką epoksydową 

malowaną proszkowo, 

o drewniane elementy bujaków sprężynowych- HDPE w odpowiednich kolorach, 

o siedziska i uchwyty- wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, 

o barierki-wysokość min. 76 cm od poziomu podestu, poręcze impregnowane, pionowe 

deseczki wykończone lakierem na bazie wody 

o deski podestowe- impregnowane, środkowe belki z impregnowanego drewna 

sosnowego lakierowanego 

o schodki -z impregnowanego i malowanego drewna klejonego sosnowego 

o stopy stalowe do kotwienia-wykonane z ogniowo ocynkowanej stali- długości ok. 70 

cm, całość zestawów zabawowych montowana na stalowych wspornikach wys. 700 

mm i średnicy 60 mm, wsporniki montowane na stalowych „łapach”– uwaga – 

elementy słupów drewnianych nośnych łączone z ze słupami metalowymi, za 

pomocą 4 śrub w płaszczyźnie pionowej, wsporniki i „łapy” stalowe przystosowane do 

betonowania w gruncie (min.20cm), 

o materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające 

wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty  

i dopuszczenia zgodnie z PN-EN1176-1 

o wszystkie drewniane elementy mają być wyszlifowane i gładkie 

o elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2  WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: 

 

Urządzenia wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne 

wymagania. W projekcie wybrano wersję kolorystyczną zabawek z kolekcji klasycznej. Za-

projektowane urządzenia zabawowe oznaczone są w katalogu producenta jako CKHZ –C-

kolekcja klasyczna, K-konstrukcja z drewna klejonego, H-HDPE do wypełnień, elementów 

ozdobnych, daszków itp., Z-elementy konstrukcyjne pomalowane w kolorze zielonym. Poda-

ne urządzenia i zestawy zabawowe są przykładowe  

– dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

 

1. ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY 

np.: Saternus Balbinka 01 lub równoważny 

 
Gabaryty urządzenia: 8,80m x 4,07m 

•Strefa funkcjonowania: 12,21m x 7,07m 

• Wysokość upadkowa: 0,90m 

•Głębokość posadowienia: -0,60m 

•Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 56,77m² 

•Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat 

ELEMENTY SKŁADOWE: 

Balkonik - 1 sztuk 

Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk" - 1 sztuk 

Mostek z lin - 1 sztuk 

Pomost ruchomy - 1 sztuk 

Rurka do przewrotów - 1 sztuk 

Schody wejściowe wys. 55 cm - 1 sztuk 

Schody wejściowe wys. 60cm - 1 sztuk 

Sklepik mały - 1 sztuk 

Tam-Tam mały - 1 sztuk 

Trap wejściowy wys. 0,55m - 1 sztuk 

Trap wejściowy wys. 60cm - 1 sztuk 

Wieża bez dachu, podest wys. 0,55m - 3 sztuk 

Wieża z dachem, podest wys. 90cm - 2 sztuk 

Zjeżdżalnia wys. 90cm - 1 sztuk 



MATERIAŁY: 

•nogi konstrukcyjne – drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami impregnacyjno-

dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni; 

•schody – drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr. 19 mm poręcz wykonana  

z rurek ø 42,4mm i ø 26,9mm ocynkowanych i malowanych proszkowo; 

•bębenki – wykonane z polipropylenu, montowane na rurach stalowych; 

•konstrukcja dachu – rurki stalowe ø 33,7mm, połacie wykonane z HDPE  

•osłony boczne – HDPE gr. 12,7  

•podesty i trap wejściowy - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm; 

•balkonik – wykonany z profili i rurek stalowych, podest z HDPE, 

•sklepik – wykonany z HDPE i profilu zimnogiętego ocynkowanego kąpielowo  

i malowanego proszkowo, liczydło wykonane jest z kulek z tworzywa sztucznego 

przesuwających się na pręcie ze stali nierdzewnej; 

•zabezpieczenia – rurki stalowe odtłuszczone i ocynkowane kąpielowo oraz malowane 

proszkowo; 

•zjeżdżalnia prosta - burty z HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej 2 mm; 

•mostek z lin – poręcze z rurek stalowych ø 42,4mm, liny polipropylenowe na oplocie 

stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki; liny mocuje się do ocynkowanego 

profilu zimnogiętego mocowanego pod podestem; 

•pomost ruchomy - belka drewniana impregnowana, mocowana do rurek stalowych  

ø 42,4mm za pomocą łańcucha technicznego kalibrowanego, ocynkowanego; 

•kółko i krzyżyk – walce polipropylenowe malowane w technice sitodruku; 

•śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa; 

•marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura ø 42,4mm; 

•fundamenty – beton klasy B-15 

 

ZABEZPIECZENIA:  

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi;  

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe;  

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi  

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

2. HUŚTAWKA „BOCIANIE GNIAZDO”  

np.: Saternus Bocianie Gniazdo-lub równoważne 

kod: 10031 

 

 Gabaryty urządzenia: 1,92m x 3,25m 

 Strefa funkcjonowania: 7,40m x 3,25m 

 Wysokość upadkowa: 1,25m 

 Głębokość posadowienia: -0,60m 

 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,05m² 

 Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY: 

• nogi konstrukcyjne – drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami 

impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni; 

• belka stężająca – wykonana z profilu stalowego prostokątnego 80x80mm, ocynkowanego; 



• siedzisko – wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, zawieszone na 

łożyskach samosmarujących za pomocą łańcucha ze stali nierdzewnej oraz lin 

polipropylenowych; 

• aplikacja „Kwiatek” – wykonana z HDPE gr. 12,7mm  

• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa; 

• marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura ø 42,4mm; 

• fundamenty – beton klasy B-15 

 

ZABEZPIECZENIA:  

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; 

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; 

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

 

3. huśtawka ważka z oparciem i odbojnicami 

np.: Saternus Ważka lub równoważne 

kod:10018-6MN 

 

• Gabaryty urządzenia: 3,00m x 0,43m 

• Strefa funkcjonowania: 5,00m x 2,50m 

• Wysokość upadkowa: 0,90m 

• Głębokość posadowienia: -0,60m 

• Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,64m² 

• Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat 

 
MATERIAŁY:  

• nogi konstrukcyjne – nogi metalowe 80x80mm 

ocynkowane kąpielowo;  

• belka huśtawki – drewno sosnowe klejone 

100x120mm malowane farbami impregnacyj-

no-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;  

• uchwyt – wygięta rura stalowa ø25mm ocynko-

wana, pomalowana proszkowo;  

• siedziska – wykonane z HDPE gr. 1cm;  

• oparcia – wykonane z HDPE gr. 1cm, oraz rury stalowej ø25mm ocynkowanej, pomalowanej 

proszkowo;  

• odbojnice – wykonane z opon pochodzących z recyklingu;  

• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa;  

• fundamenty – beton klasy B-15  

 

ZABEZPIECZENIA: 

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; 

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; 

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

 

 

 

 

 



4. ZESTAW ZABAWOWY-WIELOFUNKCYJNY 

np.: Saternus Darek lub równoważne 

kod:10030 

 

 Gabaryty urządzenia: 3,83m x 3,42m 

 Strefa funkcjonowania: 7,33m x 6,42m 

 Wysokość upadkowa: 0,90m 

 Głębokość posadowienia: -0,60m 

 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 31,49m² 

 Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAŁY:  

• nogi konstrukcyjne – drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami 

impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni; 

• konstrukcja dachu drewniana, połacie wykonane z HDPE  

• osłony boczne – HDPE gr. 12,7 mm ; 

• podesty - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm; 

• ścianka wspinaczkowa - wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej, opartej na profilu 

zimnogiętym, ocynkowanym kąpielowo; do sklejki mocuje się uchwyty alpinistyczne z 

tworzywa opartego na żywicach za pomocą śrub imbusowych i nakrętek pazurkowych; 

• sklepik – wykonany z HDPE lub sklejki wodoodpornej i profilu zimnogiętego ocynkowanego 

kąpielowo i malowanego proszkowo, liczydło wykonane jest z kulek z tworzywa sztucznego 

przesuwających się na pręcie ze stali nierdzewnej; 

• zabezpieczenia – rurki stalowe odtłuszczone i ocynkowane kąpielowo oraz malowane 

proszkowo; 

• schody – drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr. 19 mm; 

• zjeżdżalnia prosta - burty z HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej 2 mm; 

• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa; 

• marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura ø 42,4 mm; 

• fundamenty – beton klasy B-15 

 

ZABEZPIECZENIA: 

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; 

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; 

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ZESTAW ZABAWOWY LOKOMOTYWA 

np.: Saternus Lokomotywa lub równoważne 

z tunelem 

kod: 10008 

lub równoważny 

 

• Gabaryty urządzenia: 3,48m x 1,27m  

• Strefa funkcjonowania: 6,47m x 3,88m  

• Wysokość upadkowa: 1,30m  

• Głębokość posadowienia: -0,60m  

• Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 23,09m²  

• Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat  

 

MONTAŻ:  

•wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z do-

kumentacją urządzenia  

 

 MATERIAŁY:  

• nogi konstrukcyjne – drewno sosnowe klejone 

90x90 mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;  

• osłony boczne – HDPE gr. 12,7mm; 

• konstrukcja dachu – HDPE gr. 19mm połać z HDPE gr. 12,7mm: 

• podesty - deski impregnowane niemalowane gr. 35mm; 

• ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, oparta na profilu zim-

nogiętym, ocynkowanym kąpielowo; do sklejki mocuje się uchwyty alpinistyczne z tworzywa 

opartego na żywicach za pomocą śrub imbusowych i nakrętek pazurkowych; 

• tunel – rura PVC ø 600mm; mocowana do płyt HDPE gr. 19mm; 

• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa; 

• marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura ø 42,4mm; 

• fundamenty – beton klasy B-15 

 

ZABEZPIECZENIA: 

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; 

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; 

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

6. KIWAK NA PRZEGUBACH 

np.: Saternus Tuba lub równoważne 

kod: 10056 

lub równoważny 

 

 

• Gabaryty urządzenia: 1,00m x 0,76m 

• Strefa funkcjonowania: 4,00m x 3,76m 

• Wysokość upadkowa: 0,31m 

• Głębokość posadowienia: -0,60m 

• Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 13,11m² 

• Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat 

 

MATERIAŁY: 

• tuba wykonana z HDPE o gr. 15mm, dostępna w różnych 

wersjach kolorystycznych; 

• tuba przymocowana do przegubów stojących na profi-

lach stalowych 80x80mm; 



• śruby maszynowe ocynkowane, nakrętki samokontrujące, zaślepki z tworzywa; 

• fundamenty – beton klasy B-15 

 

ZABEZPIECZENIA: 

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie, cynkowanie kąpielowe i malowanie proszkowo lub 

farbą akrylową; 

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

7. KIWAK NA SPRĘŻYNIE 

np.: Saternus kiwak na sprężynie Auto-lub równoważne 

kod: 11001 

 

• Gabaryty urządzenia: 0,79m x 0,44m 

• Strefa funkcjonowania: 3,79m x 3,44m 

• Wysokość upadkowa: 0,40m 

• Głębokość posadowienia: -0,60m 

• Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,10m² 

• Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat 

 
MATERIAŁY:  

•całość wykonana z HDPE o gr. 9mm, 12,7mm oraz 19mm;  

•uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe;  

•podstawa fundamentowa o ażurowej konstrukcji stalowej 

o wys. ok. 50cm;  

•sprężyna o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1;  

•śruby maszynowe ocynkowane M10, nakrętki samokontrujące, zaślepki z tworzywa;  

•fundamenty – beton klasy B-15  

 
 ZABEZPIECZENIA:  

• stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe;  

• śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi  

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

8. ŚCIANKA WSPINACZKOWA MAŁA 

np.: Saternus ścianka wspinaczkowa mała-lub 

równoważne 

Kod:10049 

 

Szerokość 0,11 m 

Długość 2,66 m 

Wysokość 1,56 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 15,66 m2 

Waga spakowanego urządzenia 60 kg 

Wysokość upadkowa 1,50 m 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 

Projektuje się wyposażenie placu zabaw w regulamin korzystania z placu zabaw, 

dostosowany według wymagań programu „Radosna Szkoła”, kosz na śmieci oraz dwie ławki 

metalowo-drewniane. 

 

4.5.6 ŁAWKA METALOWO-DREWNIANA_4 szt.  

Np.: Saternus Lambda 7 kod: 40003 

lub równoważny 

 

 Ławka na metalowej konstrukcji z oparciem 

 Siedzisko i oparcie z drewna zabezpieczonego 

przed czynnikami atmosferycznymi i malowane 

 

 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

4.5.7 KOSZ NA ŚMIECI STALOWY_1 szt. 

Np.: Saternus, Basic kod: 40014 

lub równoważny 

 

• Gabaryty urządzenia: 0,52m x 0,34m 

• Głębokość posadowienia: -0,60m 

 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

4.5.8 TABLICA Z REGULAMINEM oraz tablica informacyjna według wytycznych  

programu „Radosna Szkoła”_1 szt. 

Np.: Saternus kod: 30020 

lub równoważny 

 

Zakres i treść regulaminu Wykonawca uzgodni z zamawiającym przed wykonaniem. 

• Gabaryty urządzenia: 1,65m x 0,89m 

• Głębokość posadowienia: -0,60m 

MONTAŻ:  

• wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2 BEZPIECZEŃSTWO 

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być wykonane zgodnie Z PN-EN 1176-1÷9:2009  

WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW. OGÓLNE WYMAGANIA. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych urządzeń zabawowych 

2.2.1 Wykonawca dołączy do oferty:  

- karty techniczne: urządzeń zabawowych, ławki, kosza, tablicy informacyjnej, 

nawierzchni 

- instrukcje montażu urządzeń zabawowych, ławki, kosza, tablicy informacyjnej, 

nawierzchni 

- instrukcje użytkowania, konserwacji,  przeglądów, konserwacji urządzeń i na-

wierzchni urządzeń zabawowych, ławki, kosza, tablicy informacyjnej, na-

wierzchni 

- certyfikaty: urządzeń zabawowych, ławki, kosza, tablicy informacyjnej,  

nawierzchni 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych 

konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta urzą-

dzeń zabawowych i wyposażenia dodatkowego. 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami trans-

portu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące montażu 

Ogólne wymagania dotyczące montażu urządzeń zabawowych, kosza na śmieci, ławek oraz 

regulaminu placu zabaw podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Szczegółowe wymagania montażu urządzeń zabawowych  

Montaż urządzeń zabawowych wykonać przed wykonaniem warstw podbudowy. 

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie 

nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. Urządzenia zamontować 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . Montażu dokonać z uwzględnieniem stref 

użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością 

przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.  Montażu urządzeń do-

konywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do 

instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń wyszczególnionych w projekcie do-

konać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz dokumentacją projektową. 

MONTAŻ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I WYPOSAŻENIA 

DODATKOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ WYMAGANIAMI 

RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” 



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące montażu 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania montażu urządzeń zabawowych 

 

6.2.1 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 

6.2.2Odbiór materiałów 

Należy sprawdzić: 

-Zgodność miejsca posadowienia danego urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową 

-Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu  

-Zgodność danych technicznych elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych 

wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice  

i grubości ścianek elementów składowych 

-Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogól-

ne”. 

 

7.1 Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru robót 

Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury – za 1 szt. kompletnego dostarczonego 

i zamontowanego urządzenia zabawowego. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogól-

ne”. 

 

8.1 Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 

z SST i umową. Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na pod-

stawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor na pisemny wniosek - 

zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru 

końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 

Inwestora i Wykonawcy. 

 

Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

 zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową 

 zgodności placu zabaw z wytycznymi programu rządowego „Radosna Szkoła” 

 zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 

 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 



 certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i 

urządzenia 

 posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 

 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia  

i terenu w granicach placu budowy 

 

Kontrola będzie uwzględniała wymogi dla kontroli wykonanego placu zabaw, która będzie 

prowadzona przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wy-

chowania pod kątem zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wy-

mogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. 

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych  

i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim po-

winny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogól-

nym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicz-

nych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót  

i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT 

za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu 

odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.  

 

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty i urządzenia zabawowe.  

Jeśli warunki gwarancyjne wymagają dokonywania okresowych przeglądów, to te przeglądy 

wykona i opłaci wykonawca.  

Nawierzchnia trawiasta wymagająca w okresie gwarancji odpowiedniej pielęgnacji, którą 

wykona wykonawca  w ramach wynagrodzenia umownego 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogól-

ne”. 

9.2 Szczegółowe wymagania dotyczące płatności 

Zasady płatności określa umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody  

badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  

i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urzą-

dzeń kołyszących. 



PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. 

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań prze-

strzennych konstrukcji sieciowych. 

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki  

-- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

PN-EN 335-2:2007  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych  

-- Definicja klas użytkowania 

Część 2: Zastosowanie do drewna litego 

PN-EN 350-2:2000  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość 

drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na 

nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie 

PN-EN 351-1:2007  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabez-

pieczone środkiem ochrony 

Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony  

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje  

w warunkach pożaru 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 

ogólne -- Obciążenie śniegiem 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogól-

ne -- Oddziaływania wiatru 

PN-EN 13411-3+A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo  

-- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) 

PN-EN 13411-5+A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo  

-- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) 

PN-EN ISO 2307:2007  Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych  

i mechanicznych 

PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne 

PN-EN ISO/IEC 17025:2005  Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 

wzorcujących. 

PN-EN 818-1+A1:2008  Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo 

-- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) 

 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r.o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

WYMAGANIA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA 


