
Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie polega na wymianie wymiana nawierzchni i urządzeń placu zabaw w Gdyni przy ul. 

Bosmańskiej 41: 

1. Demontaż  istniejącej nawierzchni syntetycznej z płyt o wymiarach 500x500 mm, ułożonych 

na dwóch powierzchniach: 52,50m2 + 63,00 m2), 

2. Utylizacja zdemontowanych płyt, 

3. Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych, wylewanej, 

bezspoinowej, wodoprzepuszczalnej, antypoślizgowej, do stosowania na zewnątrz zgodnie 

z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177, w płaszczyznach 52,50m2 + 63,00 m2 oznaczonych w 

projekcie budowlanym.  

Nawierzchnia wykonana w dwuwarstwowej technologii musi składać się z jednolitej 

połączenia granulatów SBR oraz górna warstwa nawierzchni pokryta warstwą barwionego 

w masie granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm charakteryzującym się wysoką odpornością 

na warunki atmosferyczne, odpornością na działanie wody, dobrymi właściwościami na 

działanie wysokich temperatur do +110°C i elastycznością w niskich temperaturach do  

-40°C oraz wysoką odpornością mechaniczną. Grubość tej warstwy wynosi 12-15 mm. 

Kolor zgodny z projektem budowlanym. Zamawiający dopuszcza użycie koloru zbliżonego, 

po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.   

Nawierzchnie należy wylać na istniejącej podbudowie. Naprawa drobnych ubytków 

nawierzchni, oczyszczenie otworów odwodnieniowych i powierzchni podbudowy. W celu 

ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadki 1%. Grubość 

nawierzchni amortyzującej uzależniona jest od wysokości swobodnego upadku podanej 

projekcie budowlanym - HIC 1,5m. Łączna grubość nawierzchni bezpiecznej min. 45 mm.   

Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni bezpiecznej: atest 

higieniczny PZH, autoryzacja producenta na położenie nawierzchni bezpiecznej z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej na te nawierzchnie, certyfikat HIC zgodności z normą. 

Wykonawca wykona nawierzchnię bez demontażu urządzeń placu zabaw.  
 

4. Montaż siedziska z zawiesiem huśtawki wahadłowej „bocianie gniazdo”, zgodnie z 

projektem budowlanym. Wykonawca dostarczy certyfikat zgodności urządzenia z normą 

PN-EN 1176 wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące typu COBRABID, TUV, 

INT itp.. kartę techniczną, atest higieniczny PZH  

5. Zdjęcie istniejącej nawierzchni trawiastej 

6. Wykonanie podłoża, teren pod trawniki musi być oczyszczony, przekopany i uzupełniony 

ziemią urodzajną, zgodnie z projektem  budowlanym 

7. Ułożenie nawierzchni trawiastej z rolki, powierzchnia 101,37 m2 



8. Pielęgnacja zieleni do wytworzenia zwartej murawy, do drugiego koszenia włącznie. 

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm. 

Następne koszenie gdy wysokość trawy osiągnie wysokość ok  1 0 - 1 2  cm. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami zawartymi w Projekcie 

budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

wyjątek stanowi nawierzchnia syntetyczna, którą należy wykonać w systemie wylewanym, 

bezspoinowym wg opisu w pkt 3.  

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Projekt budowlany 
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