OPIS ROBÓT
PLAC ZABAW W BRAMKACH, ul. Długa, dz. nr ew. 214/4
Przedstawione w zamówieniu urządzenia przeznaczone są do montażu w gruncie rodzimym na
głębokości ~60-120 cm
Usytuowanie urządzeń - zgodnie z załącznikiem nr 1
Zestawienie urządzeń (szczegółowy opis w załączniku nr 2)
Nawierzchnia poliuretanowa z prefabrykowanych płyt elastycznych z granulatu SBR o wymiarach
50 x 50 cm, przeznaczona do stosowania jako nawierzchnia placów zabaw, boisk rekreacyjnosportowych, ścieżek spacerowych, tarasów, itp.
- Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, co zapobiega tworzeniu się kałuż oraz pozwala na
korzystanie z placu zabaw nawet tuż po opadach deszczu.
- Płytki przeznaczone do montażu na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu np. betonowym,
asfaltobetonowym lub na specjalnie przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych.
Nawierzchnia z płyt gumowych jest nawierzchnią nie związaną trwale z podłożem
- montaż nawierzchni przy użyciu łączników.
- Grubość płytek należy dostosować do swobodnej wysokości upadku z urządzeń, pod którymi
projektowana jest nawierzchnia (płyty o grubości 40 mm - HIC do 1,3 m; płyty o grubości 45 mm HIC do 1,5 m; płyty o grubości 50 mm - HIC do 1,6 m; płyty o grubości 55 mm - HIC do 1,8 m;
płyty o grubości 75 mm - HIC do 2,4 m, płyty o grubości 90 mm - HIC do 2,7 m; płyty o grubości
110 mm - HIC do 3,1 m.
Zamawiający zapewnia dostęp do ujęcia wody i energii elektrycznej.
Koszt poboru energii oraz wody - po stronie Zamawiającego.
Uwaga: Grubość nawierzchni amortyzującej upadki musi być adekwatna do wysokości
swobodnego upadku (WSU) określonej dla urządzeń projektowanych/zainstalowanych na placu
zabaw;
Roboty obejmują:
- dostawę i montaż urządzeń;
- korytowanie i wywóz urobku;
- niwelację i wyprofilowanie dna koryta pod nawierzchnię;
- wykonanie trójwarstwowej, stabilizowanej podbudowy z kruszyw mineralnych;
- wykonanie nawierzchni syntetycznej;
- wywozu ziemi pozostałej po montażu urządzeń poza teren obiektu;
- wymagane jest zabezpieczenie terenu -wygrodzenie taśmą ostrzegawczą;
- założenie/odtworzenie trawników, jeśli ich zniszczenie nastąpiło w związku z dojazdem
samochodów dostawczych do miejsca montażu
- naprawę lub odtworzenie nawierzchni utwardzonej, np. z kostki betonowej, jeśli jej uszkodzenie
powstało w związku z dojazdem samochodu dostawczego wykonawcy do miejsca
rozładunku/budowy,
Czynności formalno-prawne związane z planowaną realizacją - po stronie Zamawiającego;

