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CZ
1.

OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniej cy stan zagospodarowania terenu dzia ki.

1.1. Istniej ca zabudowa terenu dzia ki:
-aktualnie dzia ka obj ta opracowaniem jest zabudowana budynkiem Domu Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Po wi tnem, oraz cz ciowo zagospodarowana,
-nawierzchnia terenu dzia ki jest trawiasta, oraz cz ciowo z kostki betonowej „polbruk”,
-dzia ka posiada dost p do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej.
1.2. Istniej ce uzbrojenie dzia ki:
-teren dzia ki jest cz ciowo ogrodzony,
-na terenie dzia ki znajduje si infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna, nie koliduj ca z projektowanym przedsi wzi ciem.
2.

Projektowane zagospodarowanie terenu dzia ki.

Na terenie obj tym opracowaniem nie planuje si budowy nowych budynków i budowli
kubaturowych poza projektowanymi urz dzeniami infrastruktury sportowo rekreacyjnej w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywno ci”.
Nie projektuje si nowej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.
Opracowanie obejmuje cz
przedmiotowej dzia ki w zakresie powierzchni 195,0m²
3. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i po
fami ochrony konserwatorskiej.

ony jest poza stre-

Nie podlega ochronie w zakresie rodowiska, przyrody i krajobrazu, oraz znajduje
si on poza granicami obszaru specjalnej ochrony „Natura 2000”.
4. Teren inwestycji nie znajduje si w granicach terenu górniczego oraz terenu nara onego na niebezpiecze stwo powodzi i zagro
osuwaniem si mas ziemnych.
5. Na terenie inwestycji nie wyst puj oraz nie przewiduje si adnych negatywnych
zagro
dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi mocych znacz co oddzia ywa na rodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsi wzi mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko.
6.

Inne dane wynikaj ce ze specyfiki i charakteru inwestycji.

6.1. Lokalizacja terenu:
-teren dzia ki obj ty opracowaniem jest zabudowany, oraz po ony w rejonie istniej cej
zabudowy w centrum miejscowo ci, w bezpo rednim s siedztwie Urz du Gminy,

-znajduje si on w miejscowo ci Po wi tne, gmina Po wi tne,
-inwestycja nie b dzie uci liwa dla otoczenia, nie pogorszy warunków u ytkowania nieruchomo ci s siednich, uci liwo inwestycji nie wykroczy poza granice dzia ki obj tej opracowaniem, oraz nie ograniczy mo liwo ci inwestowania na dzia kach s siednich.
6.2. Ukszta towanie terenu:
-teren posiada naturalnie ukszta towan ró nic wysoko ciow , która w wyniku realizacji
inwestycji nie ulegnie zmianie,
-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniej cych stosunków wodnych w tym rejonie
poniewa kierunek sp ywu wód powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane
wykopy po monta u urz dze zostan zasypane gruntem z zachowaniem dotychczasowych rz dnych terenu.
6.3. Inwestycj zaprojektowano w sposób, który nie przewiduje konieczno ci wycinki drzew i wyburze kubaturowych, oraz bez potrzeby wykonywania robót na terenie lub z terenu dzia ek, na które Inwestor nie posiada by prawa dysponowania.
6.4. Informacja o obszarze oddzia ywania.
Inwestycja zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego nie b dzie uci liwa dla otoczenia,
nie pogorszy warunków u ytkowania nieruchomo ci s siednich, uci liwo inwestycji nie
wykroczy poza granice dzia ki obj tej opracowaniem, oraz nie ograniczy mo liwo ci inwestowania na dzia kach s siednich.
Obszar oddzia ywania inwestycji zamknie si w granicach dzia ki obj tej opracowaniem
w obr. geod. nr 0028 Po wi tne, gmina Po wi tne, na dz. nr ewid. 89/1.
Projektant:

OPIS TECHNICZNY OKRE LAJ CY RODZAJ I CHARAKTERYSTYK
URZ DZE SPORTOWO REKREACYJNYCH
1.

PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM U YTKOWY.

1.1. Przeznaczenie.
Celem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywnoci” jest budowa ogólnodost pnej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywno ci, skierowanej do ró nych grup wiekowych oraz stworzenie przestrzeni aktywno ci sportowej,
sprzyjaj cej mi dzypokoleniowej integracji spo ecznej.
Obiekty nie b
u ytkowane w sposób ci y, lecz okresowo przez ró
liczb osób.
1.2. Program u ytkowy – wariantu podstawowego.
Si ownia plenerowa w sk ad, której b
-biegacz – 1 szt.
-je dziec – 1 szt.
-orbitek – szt.
-twister+wahad o – 1 szt.
-wio larz – 1 szt.
-wyciskanie siedz c – 1 sz.

wchodzi nast puj ce urz dzenia:

Strefa relaksu w sk ad, której wchodzi b dzie:
awka z oparciem – 4 szt.
-stó pojedy czy do gry w szachy wraz z czterema siedzeniami – 1 kpl.
Na terenie obj tym zakresem opracowania nale y:
-wykona nawierzchni trawiast – 195 m²
-ustawi tablic informacyjna – 1 szt.
-zamontowa kosz na mieci – 1 szt.
-zamontowa stojaki na cztery rowery – 1 kpl.
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU.
Jest to obiekt o typowej formie sportowo-rekreacyjnej, powtarzalnej wraz z typowymi
urz dzeniami si owni plenerowej oraz urz dzeniami do relaksu.
Funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb spo eczno ci lokalnej w zakresie sportowo rekreacyjnym.
Ukszta towanie terenu, oraz zaprojektowane urz dzenia zapewni dost p dla osób niepe nosprawnych.
3.

INFORMACJA O WARUNKACH GRUNTOWO WODNYCH.

Opini opracowano na podstawie lokalnych odkrywek w rejonie obj tym przedmiotem
opracowania (wykopy kontrolne). Wyst puj piaski drobne, piaski grube i pospó ka. S to
grunty niewysadzinowe. Jednocze nie nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej na
boko ci do 1,20m (w normowej strefie przemarzania).

Przyj to proste warunki gruntowe – wyst puj ce warstwy gruntu s jednorodne genetycznie i litologicznie oraz wyst puj równolegle do powierzchni terenu, nie wyst puj niekorzystne zjawiska geologiczne. Ustalono pierwsz kategori geotechniczn o dopuszczalnym nacisku na grunt qf = 150 kPa (1,50 kg / cm²).
W zwi zku z tym nie zachodzi potrzeba wymiany gruntu oraz wykonywania drena u oraz
innych urz dze odwadniaj cych. Wody opadowe odprowadzane b
powierzchniowo
na nieutwardzony teren dzia ki w asnej.
4.

CHARAKTERYSTYKA URZ DZE

SPORTOWO REKREACYJNYCH.

4.1. Podstawowe dane urz dze sportowych.
Urz dzenia do wicze sportowych wykonane z elementów rurowych o przekroju
Ø60x2mm oraz Ø40x2mm. Wszystkie ko cówki rur szczelnie zaspawane w celu
zapobiegania korozji wewn trz rury (nie dopuszcza si
za lepek wciskanych i
nitowanych). Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubo ci min. 6mm.
Stopa monta owe na rurach zako czona ko nierzem z czterema otworami s
cymi do
mocowania w fundamencie za pomoc rub.
Malowanie proszkowe dwukrotne: podk adem cynkowym oraz farb , grubo warstwy
minimum 120 m. Zastosowa dwa kolory: szary RAL 9006 oraz zielony RAL 6018 (lub
niebieski RAL 5015).
Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej grubo ci minimum 4mm.
Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahad a ograniczone
odbojnikiem gumowym rednicy 50mm do wychylenia 55°.
ruby kwasoodporne z bem kube kowym na klucz imbusowy M10. Podk adki
nierdzewne M12, grubo ci 2,7mm, rednica 24mm. Nakr tki ko pakowe nierdzewne M10
zabezpieczone przed odkr ceniem.
W przegubach
yska kulkowe, bezobs ugowe 2RS, metryczne.
Odleg
mi dzy najni szym miejscem ruchomym, a nawierzchni powinna wynosi
min. 60mm. W miejscach niewidocznych dla u ytkownika podczas wicze min. 110mm
(np. wyci g górny – wyciskanie siedz c).
Wszystkie urz dzenia, gdzie wyst puje peda owanie musz mie redukcj obrotów w
postaci hamowania lub wolnego biegu.
Urz dzenia z obrotowymi elementami nie mog mie otworów wi kszych ni 8mm, lub
musi wyst powa hamowanie obracania.
Urz dzenia musz by wykonane w oparciu o norm PN-EN 16630:2015 potwierdzone
aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowan jednostk PCA.
Urz dzenia montowa do fundamentów, których górna kraw
musi znajdowa si
minimum 20cm pod ziemi , co zapobiega przypadkowemu, lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015.
Wokó ka dego urz dzenia zachowa stref bezpiecze stwa min. 1,5m

BIEGACZ

JE DZIEC

ORBITEK

TWISTER + WAHAD O

WIO LARZ

WYCISKANIE SIEDZ C

Przyk adowy sposób monta u urz dze sportowych.
Ka de urz dzenie musi by zakotwione w fundamencie betonowym zgodnie z instrukcj
producenta. Poni szy przyk ad ma za zadanie przestawi technik wykonania fundamentu
do ka dego z urz dze . Wymiary fundamentu, oraz konstrukcj stalow mocuj
w betonie nale y przyj

zalan

zgodnie z instrukcj producenta.

Przyjmuje si nast puj ce zasady posadowienia:
-posadowienie fundamentu na g boko ci 1,20m poni ej poziomu terenu,
-fundamenty pod urz dzenia si owni w formie bloków betonowych o wymiarach rzutu podstawy minimum 0,6m x 0,6m, wykona poza zewn trzny obrys ka dego urz dzenia mocuj cego z betonu klasy minimum C 20/25,
-w celu nadania kszta tu dopuszcza si wykonanie szalunku niepe nego fundamentu,
-konstrukcj stalow mocuj

ustawi w szalunku oraz zabezpieczy j przed przesuni -

ciem w trakcie betonowania,
-beton zalewa powoli, aby konstrukcja stalowa mocuj ca nie uleg a przesuni ciu,
-beton zawibrowa , a nast pnie powierzchnie betonu po kilku godzinach wyg adzi .

4.2. Podstawowe dane urz dze do relaksu i innych elementów zagospodarowania.
Stó do szachów 1 kpl.:
-blat wykonany z wibrowanego betonu o wymiarach 85cm x 85cm i grubo ci 80mm,
-powierzchnia szlifowana i malowana lakierem zwi kszaj cym odporno
atmosferyczne,
-konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego,
-obrze a sto u wyko czy zaokr glonym profilem aluminiowym,
-plansza do gry wykonana z granitu,
-wysoko

sto u 76cm,

-siedziska drewniane o wymiarach 32cm x 40cm,
-wysoko

siedzisk 40cm,

-wymiar sto u z czterem siedziskami 180cm x 180cm,
-typ sto u: przewidziany do postawienia na wyrównanym pod

u.

Stojak na rowery 1 kpl.:
-wykonany z konstrukcji stalowej ocynkowanej 1 kpl., na cztery rowery.

na warunki

Tablica informacyjna dwustronna 1 szt.:
-wykonana w technologii (konstrukcji i zakotwieniu) jak urz dzenia sportowe.

awka typowa 4 szt.:
-elementy stalowe ocynkowane,
-siedzisko i oparcie z drewna klejonego, impregnowanego, malowanego w kolorze br z.

Kosz na mieci 1 szt.:
-wk ad stalowy ocynkowany,
-ob enie wk adu z drewna klejonego, impregnowanego, malowanego w kolorze br z,
-kosz mocowany na sta e w gruncie.

5.

UWAGI KO COWE.

Ze wzgl du na funkcj , oraz rodzaj i sposób u ytkowania projektowanych urz dze :
-obiekt nie wymaga wyposa enia instalacyjnego,
-nie okre la si wymaga w zakresie ochrony p.po .,
-zgodnie z art.20, ust.1, pkt.1b oraz art.21a, ust.1a, pkt.1,2 Prawa budowlanego dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie informacji do planu BIOZ.
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koszt OSA Po wi tne.KST

OBMIAR

Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2-01
czne usuni cie warstwy gruntu rodzimego rednio o gr. 15 cm wraz z usuni d.1 0118-04 poz. ciem pozosta ci ró nych elementów typu betony, gruz, mieci, itp. (w tym tak e
zast pcza
wywóz bez wzgl du na odleg
)
195.00

j.m.

m2

m3

kpl.
kpl.

6 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego urz dzenia
d.2 na
pod nazw "orbitek"
1

kpl.

7 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego urz dzenia
d.2 na
pod nazw "twister+wahad o"
1

kpl.

8 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego urz dzenia
d.2 na
pod nazw "wio larz"
1

kpl.

9 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego urz dzenia
d.2 na
pod nazw "wyciskanie siedz c"
1

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

3
URZ DZENIA STREFY RELAKSU i ZAGOSPODAROWANIE
10 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego sto u pojedy czego do gry w szachy wraz z cztere- kpl.
d.3 na
ma siedzeniami wg projektu
1
kpl.
11 wycena w as- Dostawa i monta awki z oparciem wg projektu
d.3 na
4

kpl.

12 wycena w as- Dostawa i monta tablicy informacyjnej wg projektu
d.3 na
1

kpl.

13 wycena w as- Dostawa i monta kosza na mieci wg projektu
d.3 na
1

kpl.

14 wycena w as- Dostawa i monta stojaka (stalowego ocynkowanego) na cztery rowewry wg prod.3 na
jektu
1

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Roz cielenie ziemi urodzajnej grubo ci rednio 5cm r czne z transportem taczka- m2
mi na terenie p askim wraz z kosztem ziemi urodzajnej
195.00
m2
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo eniem

m2

195.00

m2

-1-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35498 U ytkownik: Jerzy Zawadzki

195.00

4.32
RAZEM

4.32

4.32
RAZEM

4.32

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

4.00
RAZEM

4.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

195.00
RAZEM

195.00

195.00
RAZEM

195.00

kpl.

5 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego urz dzenia
d.2 na
pod nazw "je dziec"
1

16 KNR 2-21
d.3 0401-04

195.00
RAZEM

urz dze si owni ple- m3

2
URZ DZENIA SI OWNI PLENEROWEJ
4 wycena w as- Dostawa i monta kompletnego urz dzenia
d.2 na
pod nazw "biegacz"
1

15 KNR 2-21
d.3 0218-02

Razem

m2

2 KNR-W 2-01
czne wykopy pod fundamenty betonowe z transportem urobku przyczepami sa- m3
d.1 0302-02
mowy adowczymi bez wzgl du na odleg
(pod zakotwienie urz dze si owni
plenerowej i urz dze strefy relaksu)
(0.60*0.60*1.20)*10
m3
3 KNR-W 2-02 Fundamenty betonowe wraz z konstrukcj stalow mocuj
d.1 0203-01
nerowej i urz dze strefy relaksu
(0.60*0.60*1.20)*10

Poszcz.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE SI OWNI PLENEROWEJ
(CPV 45212172-2)
1. WST P
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem si owni plenerowej, przy budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach
programu „Otwarte Strefy Aktywno ci” w Po wi tnem na dz. nr ewid. 89/1 gmina Po wi tne
1.2 Zakres stosowania
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z monta em typowych
urz dze si owni plenerowej oraz wykonaniem strefy relaksu i zagospodarowaniem terenu.
Zakres robót obejmuje monta nast puj cych urz dze si owni plenerowej:
-biegacz – 1 szt.
-je dziec – 1 szt.
-orbitek – szt.
-twister+wahad o – 1 szt.
-wio larz – 1 szt.
-wyciskanie siedz c – 1 sz.
wykonanie i monta strefy relaksu w sk ad, której wchodzi b dzie:
awka z oparciem – 4 szt.
-stó pojedy czy do gry w szachy wraz z czterema siedzeniami – 1 kpl.
oraz zagospodarowanie terenu w zakresie:
-wykonania nawierzchni trawiastej – 195 m²
-ustawienia tablicy informacyjnej – 1 szt.
-zamontowaniu kosza na mieci – 1 szt.
-zamontowaniu stojaków na cztery rowery – 1 kpl.
1.4. Okre lenia podstawowe
Urz dzenia si owni plenerowej – typowe kompletne zestawy urz dze do wicze sportowych w plenerze zgodne z
deklaracj producenta w zakresie przedmiotowych Polskich Norm.
2. MATERIA Y
Urz dzenia do wicze sportowych wykonane z elementów rurowych o przekroju Ø 60x2mm, oraz Ø 40x2mm.
Wszystkie ko cówki rur szczelnie zaspawane w celu zapobiegania korozji wewn trz rury (nie dopuszcza si za lepek
wciskanych i nitowanych). Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubo ci min. 6mm.
Stopa monta owe na rurach zako czona ko nierzem z czterema otworami s
za pomoc

cymi do mocowania w fundamencie

rub.

Malowanie proszkowe dwukrotne: podk adem cynkowym oraz farb , grubo

warstwy minimum 120

m.

Zastosowa dwa kolory: szary RAL 9006 i zielony RAL 6018 (lub niebieski RAL 5015).
Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej grubo ci minimum 4mm.
Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahad a ograniczone odbojnikiem gumowym
rednicy 50mm do wychylenia 55°.

ruby kwasoodporne z bem kube kowym na klucz imbusowy M10. Podk adki nierdzewne M12, grubo ci 2,7mm,
rednica 24mm. Nakr tki ko pakowe nierdzewne M10 zabezpieczone przed odkr ceniem.
W przegubach
Odleg

yska kulkowe, bezobs ugowe 2RS, metryczne.

mi dzy najni szym miejscem ruchomym, a nawierzchni powinna wynosi min. 60mm. W miejscach

niewidocznych dla u ytkownika podczas wicze min. 110mm (np. wyci g górny – wyciskanie siedz c).
Wszystkie urz dzenia, gdzie wyst puje peda owanie musz mie redukcj obrotów w postaci hamowania lub
wolnego biegu.
Urz dzenia z obrotowymi elementami nie mog

mie otworów wi kszych ni

8mm, lub musi wyst powa

hamowanie obracania.
Urz dzenia musz by wykonane w oparciu o norm PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem
wydanym przez akredytowan jednostk PCA.
Urz dzenia montowa do fundamentów, których górna kraw

musi znajdowa si minimum 20cm pod ziemi , co

zapobiega przypadkowemu, lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN
16630:2015.
Wokó ka dego urz dzenia zachowa stref bezpiecze stwa minimum 1,5m
3. SPRZ T
Generalnie monta urz dze wykonywany b dzie r cznie oraz przy u yciu typowego ma ogabarytowego sprz tu bo
robót budowlanych.
Sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj cego.
4. TRANSPORT
Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, pod warunkiem, e nie uszkodzi si ani nie pogorszy jako ci transportowanych materia ów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie zakotwienia urz dze .
Ka de urz dzenie musi by zakotwione w fundamencie betonowym zgodnie z instrukcj producenta. Poni szy
przyk ad ma za zadanie przestawi technik wykonania fundamentu do ka dego z urz dze . Wymiary fundamentu,
oraz konstrukcj stalow mocuj
zalan w betonie nale y przyj zgodnie z instrukcj producenta.
Przyjmuje si nast puj ce zasady posadowienia:
-posadowienie fundamentu na g boko ci 1,20m poni ej poziomu terenu,
-fundamenty pod urz dzenia si owni w formie bloków betonowych o wymiarach rzutu podstawy min. 0,6m x 0,6m,
wykona poza zewn trzny obrys ka dego urz dzenia mocuj cego z betonu klasy minimum C 20/25,
-w celu nadania kszta tu dopuszcza si wykonanie szalunku niepe nego fundamentu,
-konstrukcj stalow mocuj
ustawi w szalunku i zabezpieczy j przed przesuni ciem w trakcie betonowania,
-beton zalewa powoli, aby konstrukcja stalowa mocuj ca nie uleg a przesuni ciu,
-beton zawibrowa , a nast pnie powierzchnie betonu po kilku godzinach wyg adzi .
5.2. Monta urz dze .
Zgodnie z instrukcj producenta.
5.3. Zasady u ytkowania urz dze .
Zgodnie z instrukcj producenta w celu utrzymania warunków gwarancji.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania materia ów, wyrobów i urz dze posiadaj cych potwierdzone przez
producenta wiadectwa jako ci i spe niaj ce normy PN i EN. Odbiór materia u, wyrobu i urz dzenia b dzie obejmowa zgodno ze specyfikacj i sprawdzenie ich w ciwo ci z wystawionym atestem.

W przypadku zastrze
co do zgodno ci materia u, wyrobu i urz dzenia z za wiadczeniem o jako ci wystawionym
przez producenta, powinny one by zbadane na koszt Wykonawcy. Materia y, wyroby i urz dzenia, które nie spe niaj norm nie dopuszcza si do wbudowania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:
- dla zamontowanych urz dze – kpl. (komplet)
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodno ci pod wzgl dem zastosowanych materia ów, wyrobów i
urz dze oraz dok adno ci wykonania. Elementy urz dze si owni plenrowej powinny by osadzone zgodnie z
normami.
Po zamontowaniu elementów urz dze si owni plenerowej nale y sprawdzi prawid owo ich funkcjonowania.
Je eli spe nione zostan wszystkie wymogi dotycz ce zastosowanych materia ów, wyrobów i urz dze oraz monta u
urz dze si owni plenrowej, wykonania stref bezpiecze stwa oraz strefy relaksu, roboty nale y uzna za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nale y uzna za niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania ca ci lub cz ci robót za niezgodne z wymaganiami nale y:
- zakwestionowane roboty odrzuci oraz nakaza powtórne wykonanie robót,
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi w celu doprowadzenia ich do zgodno ci z wymaganiami
Odbiór ko cowy polega b dzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robót zgodnie z obowi zuj cymi
normami, specyfikacja techniczn i ocen wizualn .
Podstaw do odbioru b :
- certyfikaty zgodno ci lub o wiadczenia producenta na urz dzenia si owni plenerowej,
- zgodno wykorzystanych materia ów, wyrobów i urz dze z zapisem specyfikacji technicznej oraz obowi zuj cymi normami.
- ocena wykonania zadania.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw p atno ci b dzie wykonanie ca ci robót.
Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc , a Zamawiaj cym
w umowie o wykonanie robót, jest zgodne wykonanie i odbiór prac zwi zanych z budow „Otwartej Strefy Aktywno ci”, które obejmuje:
- czynno ci przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem placu przed osobami postronnymi
- przygotowanie pod a,
- monta elementów si owni plenerowej,
- wykonanie stref bezpiecze stwa pod urz dzenia si owni plenerowej,
- wykonanie i monta urz dze strefy relaksu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- doprowadzenie terenu do nale ytego stanu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Norma PN-EN 16630:2015 „Wyposa enie si owni plenerowych zainstalowanych na sta e. Wymagania bezpiecze stwa i metody bada .”

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE TRAWNIKA
(CPV 45111200-0)

1. WST P
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni trawnikowej, przy budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
ramach programu „Otwarte Strefy Aktywno ci” w Po wi tnem na dz. nr ewid. 89/1 gmina Po wi tne
1.2 Zakres stosowania
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z za
dywanowych. Zakres robót obejmuje:
- trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubo ci 5 cm,
1.4. Okre lenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadaj ca zdolno

eniem trawników

produkcji ro lin.

2. MATERIA Y
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada nast puj ce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawo enia gleby mo e by stosowany kompost.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni cieków pocelulozowych, przez okres oko o 3 miesi cy. Kompost z kory sosnowej mo e by stosowany
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb .
Nasiona traw mo na stosowa w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji
Zamawiaj cego.
Gotowa mieszanka traw powinna mie oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy, wed ug której
zosta a wyprodukowana, zdolno kie kowania.
Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto azotu, fosforu, potasu N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZ T
Sprz t do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka g sienicowa, do za adunku ziemi koparka.
Sprz t u ywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprz t do zak adania trawników - wa kolczatka oraz wa g adki.
Sprz t do piel gnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie p askim oraz na skarpie.
Sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj cego.
4. TRANSPORT
Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, pod warunkiem, e nie uszkodzi si ani nie pogorszy jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie trawników dywanowych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników nale y wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej. Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s nast puj ce:
- teren pod trawniki musi by oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszcze ,
- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemi urodzajn teren powinien by obni ony w stosunku do
kraw ników o oko o 5 cm,
- teren powinien by wyrównany i splantowany,
- po przekopaniu terenu na g boko szpadla (w przypadku bardzo ma o urodzajnej ziemi) nale y zastosowa 5 cm
warstw kompostu, mieszaj c go z istniej
ziemi ), nast pnie teren nale y wyrówna ,
- ziemia urodzajna powinna by roz cielona równ warstw wysoko ci 5cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemi nale y wa owa wa em g adkim a potem wa em - kolczatk lub zagrabi ,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
- na terenie p askim nasiona traw wysiewane s w ilo ci 1 do 4 kg na 100 m2, chyba e Projekt przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub wa em kolczatk ,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju
nie stosowa wa u g adkiego.
5.2. Piel gnacja trawników
Piel gnacja trawników w okresie gwarancji obejmuje:
- pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko oko o 5 - 10 cm, nast pne gdy trawa
odro nie do wysoko ci 10-12 cm,
- trawa po skoszeniu powinna by zgrabiona,
- koszenia trawników powinny odbywa si cz sto, wysoko ci cia i cz sto koszenia nale y dostosowa do rodzaju
wysianej trawy,
- nawo enie w trakcie piel gnacji - nawóz wysiewany gdy trawa jest zupe nie sucha, a po wysiewie obficie podla ,
- wiosn trawnik wymaga mieszanki z przewag azotu, latem nale y zwi kszy dawk fosforu i potasu ograniczaj c
azot, ostatnie nawo enie z udzia em fosforu i potasu,
- chwasty trwa e nale y usuwa r cznie, rodki chwastobójcze mo na stosowa po up ywie 6 miesi cy od za enia
trawnika.
5.3. Piel gnacja po posadzeniu
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawo eniu.
5.4. Piel gnacja istniej cych (starszych) drzew i krzewów (je eli Projekt to przewiduje)
Najcz ciej stosowanym zabiegiem w piel gnacji drzew i krzewów jest ci cie, które powinno uwzgl dnia cechy
poszczególnych gatunków ro lin, a mianowicie:
- sposób wzrostu,
- rozga zienie i zag szczenie ga zi,
- konstrukcj korony.
Projektuj c ci cia zmierzaj ce do usuni cia znacznej cz ci ga zi lub konarów, nale y unika ich jako jednorazowego zabiegu. Ci cie takie lepiej przeprowadzi stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zale no ci od okre lonego celu, stosuje si nast puj ce rodzaje ci cia:
- ci cia drzew dla zapewnienia bezpiecze stwa osób,
- ci cia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi mi dzy zmniejszonym systemem korzeniowym, a koron , co mo e mie równie miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia
robót ziemnych. Usuwa si wtedy - w zale no ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% ga zi;

- ci cia odm adzaj ce krzewów, których ga zie wykazuj ma
ywotno , powoduj niepo dane zag szczenie,
zbyt du e rozmiary krzewu. Zabieg odm adzania mo na przeprowadza na krzewach rosn cych w warunkach normalnego o wietlenia, z odpowiednim nawo eniem i podlewaniem
- ci cia sanitarne, zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie ga zi pora onych przez chorob lub martwych;
- ci cia ywop otów powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ci cie po posadzeniu powinno by
mo liwie krótkie i wykonywane na ka dym krzewie osobno, dopiero w nast pnych latach po uzyskaniu zag szczenia
dów, ci cia dokonuje si w okre lonej p aszczy nie. Najcz ciej stosowane s p askie ci cia górnej powierzchni
ywop otu.
5.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
- w czasie trwania budowy w s siedztwie istniej cych drzew, nast puje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wp ywa na wzrost i rozwój tych drzew.
- je eli istniej ce drzewa nie b
wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by okre lone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci trawników
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
- okre leniu ilo ci zanieczyszcze (w m3),
- pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze na zwa ,
- wymiany gleby ja owej na ziemi urodzajn z kontrol grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
- ilo ci rozrzuconego kompostu,
- prawid owo ci uwa owania terenu,
- zgodno ci sk adu mieszanki traw z ustaleniami,
- g sto ci zasiewu nasion,
- prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
- dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych dziebe trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. " ysin"),
- braku obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:
- dla trawnika dywanowego - m2 (metr kwadratowy),
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika dywanowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakup i transport materia ów na miejsce wbudowania,
- zak adanie trawników,
- piel gnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczenie,
- badania i pomiary jako ci wykonanych robót.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
- trawnik dywanowy na warstwie humusu 5 cm

10.PRZEPISY ZWI ZANE
Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy

