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Aneks wprowadza uszczegółowienia do projektu wykonawczego, korekty omyłek pisarskich.  
Zmian dokonano umieszczaj c opisy i zał czaj c korygowane lub uszczegółowiane rysunki techniczne. 
 

 

Zastosowano numerację zgodnie z podziałem w projekcie wykonawczym, wprowadzaj c korekty lub 
uszczegółowienia do rozdziałów/ etapów zgodnie z przyjęt  numeracj .  

Zapisom uzupełniaj cym nadano kolejny numer porz dkowy. 
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I. ROZDZIAŁ 1 OBIEKTY MAŁEJ ARCżITEKTURY 

 

2. PROJEKTOWE OBIźKTY MAŁźJ ARCHITźKTURY 

2.1 ŁAWKA Z OPARCIźM 

Projektuje się ławkę z oparciem wraz z oparciem i podparciem dla r k przy ci gach komunikacyjnych i placach 
wypoczynkowych – 43 szt.  

Wymiary: 

Długo ćŚ ń92 cm 

Wysoko ć 92 cm 

Szeroko ć 47 cm 

Materiały:  
Stal PN-90/B-Ń32ŃŃ, podkład cynkowy ISO 2409, ISO 6272, ISO 1520, lakier proszkowy farba poliestrowa - RAL 

7016 (ciemny grafit). 

Drewno rodzaj – jesion o twardo ci min. 74-76 MPa. Impregnowane dwukrotnie, natryskowo lakierobejc  w 
kolorze orzech włoski.  
Monta : do podło a: Ławkę nale y zamontować poprzez zabetonowanie kotw stalowych w fundamencie 

betonowym 4Ńx6Ńx4Ń z bet. C25/3Ń. Żundamenty betonowe powinny zostać osadzone ok. 9cm pod poziomem 
nawierzchni. 

  
2.2 KOSZ NA MIźCI 

Projektuje się kosze na mieci w prostej formie jako wyposa enie placów wypoczynkowych, stref rekreacji, placu 
zabaw. Zlokalizowane na terenie opracowania przy ci gach komunikacyjnych w ilo ci 26 szt. Opró nianie kosza 
odbywa się poprzez wyjęcie metalowego pojemnika. 

 

Wymiary: 

Pojemno ćŚ35 L 

rednicaŚ39 cm 

Wysoko ćŚ8Ń cm 

Materiały: Stal PN-90/B-Ń32ŃŃ, podkład cynkowy ISO 24Ń9, ISO 6272, ISO ń52Ń, lakier proszkowy farba 
poliestrowa - RAL 7016 (ciemny grafit). 

Drewno rodzaj – jesion o twardo ci min. 74-76 MPa. Impregnowane dwukrotnie, natryskowo lakierobejc  w 
kolorze orzech włoski. 
Monta : po przez zabetonowanie (przedłu enie) nó ki lub przytwierdzenie za pomoc  rub kotwi cych. Beton 
C25/30. Fundamenty betonowe 3Ńx3Ńx5Ń powinny zostać osadzone ok. 9cm pod poziomem nawierzchni  
 

2.3 STOJAKI ROWEROWE 

Projektuje się stojaki rowerowe na placach wypoczynkowych oraz specjalnie zaprojektowanych zatokach z 

nawierzchni przy głównych strefach wej ciowych na teren opracowania. Nawi zuj ce kształtem do 
projektowanych ławek – 32 szt. 

 

Wysoko ćŚ8Ń cm  
Szeroko ćŚ8Ń cm 

żłęboko ćŚ 5 cm 

 

Materiały: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Sposób monta u przez zabetonowanie 
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Dopuszcza się zastosowanie jako równowa ne stojaki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (element 
powinien zostać zaakceptowany i uzgodniony z źstetykiem zwi zuj c do uzgodnienia nr WRM-

VI.670.113.2018.AMi z dn. 29.05.2018r.) 

 

2.13 SANECZKOWA żÓRKA ZJAZDOWA 

W zachodniej czę ci terenu opracowania na wzniesienie adaptuje się na górkę saneczkow , na której w okresie 
zimowym, dzieci będ  mogły korzystać jako miejsce zje d ania na sankach. Wzniesienie, które zostało 
przeznaczone na górkę saneczkow  przewidziane jest w formie o zachowanych rzędnych wysoko ciowych i 
kształcie istniej cego nasypu.  
 

2.14 PRZESZKODY TORU REKREACYJNEGO 

Na projektowanym torze rekreacyjnym o nawierzchni mineralnej, projektuje się monta  przeszkód na fundamencie 

z betonu C25/30: 30x50x30, 30x30x30, 62x30x30, 110x30x30:  

• 15 szt. bal z drewna robiniowego fi. 16 dł. ń8Ń cm 

• 2 szt. bal z drewna robiniowego fi. ń6 dł. 23Ń cm 

Elementy przeszkód z bali drewna nale y wykonać z drewna robinii (Robinia pseudoacacia) spełniaj cego normy 

PN-EN 350:2016-10 „Trwało ć drewna i materiałów drewnopochodnych - Badanie i klasyfikacja trwało ci drewna 
i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych”. Drewno robiniowe pozyskiwane z robinii białej, 
charakteryzuje się najcię szym i najtwardszym drewnem spo ród zadomowionych gatunków i z powodzeniem 
stosowane jest w architekturze do budowy elementów maj cych kontakt z gleb  oraz wod . Przyjęta w projekcie 
minimalna klasa konstrukcyjna drewna z robinii: D40. Minimalna twardo ć drewnaŚ 88 MPa. Wszystkie elementy 

drewniane wyszlifowane, bez ostrych krawędzi i z zaokr glonymi zako czeniami. Drewno nale y zabezpieczyć 
przez impregnowanie powierzchniowe, za pomoc  dwukrotnie nało onego impregnatu lub rodka ochrony drewna 
na bazie ywicy alkidowej z biobójczymi substancjami czynnymi. 
 

Wymiary urz dze  podane na rysunkach i w opisie s  wymiarami przybli onymi. Rzeczywiste wymiary mog  

nieznacznie się ró nić +/- 5%. Ró nica ta wynika ze specyfikacji naturalnego drewna robiniowego i jego kształtów. 
 

Do monta u bali drewnianych stosować wył cznie poł czenia rubowe – ruby ocynkowane z gwintem do betonu 

o rednicy 12mm i długo ci min. 22Ńmm, nakrętki wpuszczać w otwory o rednicy 40mm na głęboko ć 20mm. 

Zabezpieczenie otworów rubach za lepkami z drewna robinii o szer. 4Ńmm. 
Monta  zgodnie z dokumentacj  projektow  nawierzchni toru rekreacyjnego – rys. R.2.3 

II. ROZDZIAŁ 2 NAWIERZCHNIE 

 

2.3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

2.3.1 CI ż PIźSZO - REKREACYJNY Z ASFALTU BARWIONEGO W MASIE W KOLORZE SZARYM O 

SZźROKO CI 3,5  

Projektuje się utwardzenie powierzchni gruntu w formie ci g pieszo rekreacyjny o nawierzchni z mieszanki 

mineralno-asfaltowej w kolorze szarym z zastosowaniem obrze a betonowego 8x3ŃxńŃŃcm. 
 

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny nie większy ni  2%)Ś 
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▪ 4 cm – warstwa cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa barwiona w masie na kolor szary, 

▪ 15cm – warstwa podbudowy – kruszywo łamane (kliniec) Ń/3ń,5mm stabilizowane mechanicznie, 
▪ żeowłóknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymało ci na rozci ganie 8kN/m i odporno ć na przebicie 

statyczne 1200N. 

▪ żrunt rodzimy zagęszczony do Wzmin=Ń,97 

 

Powierzchnia ci gu pieszo - rekreacyjnego: ok. 2546 m2  

Długo ć obrze  8x30x100: ok. 1425 mb 

 

W północnej czę ć ci gu pieszo rekreacyjnego zgodnie z rysunkiem R.2.ń, w  nawierzchni asfaltowej projektuje się 
fragment długo ć 8 m nawierzchni z szarej kostki betonowej bez fazy (20x10x6cm) - w miejscu, gdzie linia 

energetyczna zmienia trasę/ załamuję się pod projektowanym ci giem pieszo rekreacyjnym (zgodnie z 
uzgodnieniem źnerga Operator nr 4Ń/Rń/2Ńń8). Ł czny fragment zastosowanej rozbieralnej nawierzchni to 28m2. 

Zastosowane spadki s  kontynuacj  spadków ci gu pieszo rekreacyjnego.  
Konstrukcja fragmentu nawierzchni: 

▪ 6 cm – warstwa cieralna - betonowa kostka brukowa o wymiarach 13,9x10,4; 13,9x13,9; 13,9x17,4; 13,9x20.9 

▪ 2 cm – warstwa wyrównuj ca – podsypka cementowo piaskowa, 

▪ 15cm – warstwa podbudowy – kruszywo łamane Ń/3ń,5mm stabilizowane mechanicznie, 
▪ 10cm – warstwa ods czaj ca - piasek 

▪ żeowłóknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymało ci na rozci ganie 8kN/m i odporno ć na przebicie 
statyczne 1200N. 

 
2.3.4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA PLACU ZABAW W KOLORZź Bź OWYM 

Na placu zabaw projektuje się utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchnię z poliuretanu w kolorze be owym 
RAL1001 z zastosowaniem obrze a betonowego 6x2ŃxńŃŃcm i nakładki ńŃŃŃx8Ńx6Ńcm elastycznej na krawę nik  
wykonanej z granulatu SBR oraz kleju poliuretanowego w kolorze be owym. 
 

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 0.5% -1%): 

▪ 1,5 cm – warstwa górna – granulat EPDM frakcja 1,0-3,5mm oraz klej poliuretanowy (lane na mokro) 

▪ 4 cm – warstwa dolna – granulat SBR frakcja 6-12mm oraz klej poliuretanowy 

▪ min 5cm – warstwa wyrównawcza – kliniec fr. 0-31,5mm 

▪ 12cm – warstwa podbudowy – kruszywo łamane, fr. Ń-31,5 mm 

▪ żeowłóknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymało ci na rozci ganie 8kN/m i odporno ć na przebicie 
statyczne 1200N. 

▪ żrunt rodzimy zagęszczony do Wzmin=Ń,97 

 

Powierzchnia poliuretanowa placu zabaw: ok. 712  m2 

Długo ć obrze  6x20x100: ok. 112 mb. 
 

Dopuszcza się zastosowanie krawę nika betonowego o wymiarach 6x2ŃxńŃŃcm z nało on  natryskowo 
wierzchni  warstw  u ytkow  poliuretanow  typu źPDM o grubo ci 7-8mm jako równowa ne. 
 

2.3.5 NAWIźRZCHNIA POLIURźTANOWA NA BOISKU WIźLOŻUNKCYJNYM I SIŁOWNI TYPU 

STREETWORKOUT 

Projektuje się utwardzenie powierzchni gruntu w miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego i siłowni street 
workout z nawierzchni poliuretanowej, w kolorze zielonym RAL 6011. Nawierzchnia zaprojektowana w obrze u 
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gumowym o wym. 8x30x100 cm wykonanym z granulatu SBR w kolorze zielonym, osadzonym na ławie betonowej 
i podsypce cementowo-piaskowej. 

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 0.4 – 1%) 

▪ Nawierzchnia poliuretanowa grubo ć 13mm (nawierzchnia poliuretanowa układana mechanicznie za pomoc  
rozkładarki mas mechanicznych. Składaj ca się z elastycznej warstwy no nej u ytkowej 11mm – mieszaniny 

granulatu gumowego frakcji 1-4mm i lepiszcza poli fruretanowego oraz warstwy u ytkowej gr. 2mm - 

mieszanina lepiszcza poliuretanowego zmieszanego z granulatem EPDM frakcja 0,5-1,5mm nanoszonym 

metod  natryskow  na warstwę no n )  

 

Wybrane wła ciwo ci techniczne nawierzchni: 

 
 

Po całkowitym zwi zaniu mieszaniny, następuję malowanie linii farbami poliuretanowymi metod  natryskow . 
Dodatkowe wymagania dotycz ce materiałuŚ aprobata ITB, atest higieniczny PZH 

 

▪ 7 cm - asfaltobeton dwuwarstwowa mieszanka D/35/D50 

▪ 15 cm – tłucze  frakcja ń6 – 32 mm 

▪ 10 cm – piasek frakcja 0-2mm 

▪ żrunt rodzimy zagęszczony do Wzmin=Ń,97 

 

Powierzchnia poliuretanowa: ok. 947 m2 

Długo ć obrze  8x30x100: ok. 135 mb. 

 
Dopuszcza się zastosowanie krawę nika betonowego o wymiarach 8x30x100cm z nało on  natryskowo 
wierzchni  warstw  u ytkow  poliuretanow  typu źPDM o grubo ci 7-8mm jako równowa ne. 
 

2.3.7 NAWIERZCHNIA MINERALNA TORU REKREACYJNEGO 

Projektuje się utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni mineralnej dla toru rekreacyjnego w obrze u 
6x25x100cm (spadek poprzeczny 2%): 

▪ 4 cm – warstwa wierzchnia z utwardzonej mieszanki kruszyw mineralnych 0-8 (kruszywo granitowe, 

piaski specjalne, wypełniacz mineralny, wiry naturalne – łamane) 

▪ 5 cm – warstwa dynamiczna 0-ń6mm (mieszanka wirowo-kamienista na bazie wirów naturalnych 
łamanych, piasku i łamanych kruszyw skalnych) 

▪ 15 cm – warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane frakcji 4-31,5 mm  

▪ 10 cm - pospółka 

▪ Grunt rodzimy zagęszczony do Wzmin=0,97 
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Powierzchnia nawierzchni wirowejŚ ok. 2ŃŃ m2 

Długo ć obrze  6x25x100: ok. 232 mb 
 

Uwaga: Dla projektowanych nawierzchni  

wska nik zagęszczenia gruntu wynosi Wzmin=Ń,97 

Współczynnik zagęszczenia podbudowy wynosi Is=Ń,98 
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III. OZNAKOWANIA OBIEKTOW I ICH LOKALIZACJA (TABLICE Z REGULAMINEM) 

 

1. TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW 

Tablica informacyjna wykonana na podkładach z blachy ocynkowanej min. ń,25mm zabezpieczonej z tyłu 
warstw  lakieru. Lica tablic s  drukowane na folii lub w systemie równowa nym (nadruk). Wymiar tablicy 
50x70cm.  Zmontowana na ogrodzeniu placu zabaw przy ka dej furtce wej cia. Zamontowane za  pomoc  
kompletu uchwytów dwustronnych dostarczonych przez producenta wraz z tablic . 
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2. TABLICA Z REGULAMINEM BOISKA 

Tablica informacyjna wykonana na podkładach z blachy ocynkowanej min. ń,25mm zabezpieczonej z tyłu 
warstw  lakieru. Lica tablic s  drukowane na folii lub w systemie równowa nym (nadruk). Wymiar tablicy 
50x70cm. Zmontowana na ogrodzeniu boiska przy furtce wej cia. Zamontowane za pomoc  kompletu 
uchwytów dwustronnych dostarczonych przez producenta wraz z tablic . 
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3. TABLICA Z REGULAMINEM TORU REKREACYJNEGO 

Tablica informacyjna wykonana na podkładach z blachy ocynkowanej min. ń,25mm zabezpieczonej z tyłu 
warstw  lakieru. Lica tablic s  drukowane na folii lub w systemie równowa nym (nadruk). Wymiar tablicy 
50x70cm. Tablica zamontowana na słupie projektowanej latarni parkowej nr 36. Zamontowane za pomoc  
kompletu uchwytów dwustronnych dostarczonych przez producenta wraz z tablic . 
 
 

 
Uwaga: Proponowana lokalizacja tablic, mo e zostać zmieniona przez Zamawiaj cego, a przyjęte rozwi zanie 
uznane pozostanie za równowa ne. 
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IV. BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

a) OgółemŚ 

 
Lp. RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIźJ CY [m2] STAN PROJEKTOWANY [m2] 

Teren opracowania: 31487 31487 

1 Nawierzchnie nieprzepuszczalne 4362 8332 

2 Nawierzchnie mineralne (półprzepuszczalne) 172 229 

3 Tereny trawników i tereny zakrzewione i 
zadrzewione 

26953 22926 

Teren biologicznie czynny 86%* 73%* 

*Uwaga: powierzchnia biologicznie czynna rozumiana jako: teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający 

naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2. 

 

b) Podział na poszczególne czę ciŚ 

Sta  ist iejący:   

nawierzchnia asfaltowa boiska - 790m2 
790 

nawierzchnia z szarej płyty chodnikowej - 841m2 
841 

nawierzchnia betonowa - 206m2 
206 

nawierzchnia z trylinki - 58m2 
58 

nawierzchnia z czerwonej kostki betonowej – 2023m2 
2023 

nawierzchnia z szarej kostki betonowej - 389m2 
389 

nawierzchnia wirowa siłowni plenerowej – 172 m2 
172 

elementy betonowe - 23m2 
23 

podmurówka od ul. Kobyli skiego wysoko ci ok Ń,5m – 32 m2 
32 

Tereny trawników i tereny zakrzewione i zadrzewione ok. 26953m2 26953 

SUMA POWIERZCżNI CAŁKOWITEJ 31487 

Stan projektowany:   

nawierzchnie nieprzepuszczalne    

- budowę ci gu pieszo rekreacyjnego z asfaltu barwionego w masie w kolorze szarym ok. 2546 m2 2546 

- budowę nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki w kolorze czerwonym ok. 779 m2 
779 

- budowę nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej w kolorze br z kasztanowy ok. 2Ń38 m2 
2038 

- budowę nawierzchni poliuretanowej placu zabaw w kolorze be owym ok. 7ń2 m2 
712 

- budowę nawierzchni poliuretanowej boiska w kolorze zielonym ok. 947 m2 947 

- adaptacja nawierzchni wirowej siłowni plenerowej ń72m2 172 

- adaptacja nawierzchni z czerwonej kostki betonowej 1071m2 1071 

- adaptacja nawierzchni z szarej kostki betonowej 67m2 67 

SUMA 8332 

nawierzchnie i eral e półprzepuszczal e    

- budowę nawierzchni mineralnej toru rekreacyjnego ok. 2ŃŃ m2 200 

- budowa nawierzchni wirowej ok. 29 m2 29 

SUMA 229 
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tereny zielone   

Projektowane nasadzenia krzewów/ ro linno ci zadarniaj cej 354ńm2 3541 

Rekultywacja trawnika 15834 m2 15834 

Adaptacja terenów zakrzewionych zadrzewionych, trawników 355ńm2 3551 

SUMA 22926 

SUMA POWIERZCżNI CAŁKOWITEJ 31487 

V. CYKL YCIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Celem tego opracowania jest przedstawienie faz istnienia przedmiotu zamówienia na wykonanie inwestycji 

polegaj cej na budowie Centralnego Parku Rekreacji w Płocku. Budowa będzie polegać na budowie nowych 
nawierzchni z asfaltu, poliuretanu, kostki betonowej, mineralnej, budowie małej architektury w tymŚ ławki, kosze na 
mieci, stojaki rowerowe, latarnie, stoliki do gier planszowych, stół do ping-ponga, elementy siłowni plenerowej, 

pergole, barierki, stoły piknikowe, placu zabaw, boisko wielofunkcyjne, górka saneczkowa, toru rekreacyjnego, 

budowie nowej instalacji elektrycznej i nowych nasadzeniach zieleni. 

     

Cykl ycia przedmiotu zamówienia przedstawia wszelkie mo liwe kolejne lub powi zane fazy istnienia przedmiotu 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególno ciŚ badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, 
produkcję, transport, u ywanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, 
szkolenie, zu ycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanieś  
 

Budowa Centralnego Parku Rekreacji w Płocku (na O . Dobrzy ska) dzielimy na następuj ce fazyŚ 
- PROJEKTOWANIE 

- BUDOWA 

- U YTKOWANIź I UTRZYMANIź 

- ROZEBRANIE I RECYKLING 

 

1. FAZA PROJEKTOWANIE 

Pocz tek prac projektowych rozpoczęto od opracowania koncepcji, na której dokonano wyboru rozwi za  
projektowych i technologicznych jak równie  rozplanowano funkcje danego terenu. W ostatecznej wersji 

dokumentacji przedstawiono szczegółowy wybór technologii i rozwi za  projektowych, na podstawie których 
wykonano koszty inwestycji. W projekcie uwzględniono roboty budowlane polegaj ce naŚ 
- projekt rozbiórek,  
- projekt ci gu pieszo rekreacyjnego z asfaltu 

- projekt chodnika z kostki betonowej bez fazowej 

- projekt chodnika z kostki betonowej czerwonej 

- projekt nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 

W zakresie budowli i obiektów małej architekturyŚ  
- projekt elementów małej architektury w tymŚ ławki, kosze na mieci, stojaki rowerowe, latarnie, stoliki do gier  
planszowych, stół do ping-ponga, elementy siłowni plenerowej, pergole, barierka, stoły piknikowe 

- projekt placu zabaw  

- projekt siłowni plenerowej typu street workout, 

- projekt boiska wielofunkcyjnego, 

- projekt górki saneczkowej, 
- projekt toru rekreacyjnego, 
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W zakresie instalacji elektrycznych: 

- projekt wewnętrznej instalacji o wietlenia 

W zakresie zieleni: 

- projekt nasadze  ro linno ci niskiej i drzew 

W zakresie decyzji administracyjny: 

- decyzja pozwolenia na budowę,  
- za wiadczenie o braku sprzeciwu na zgłoszenie robót, 
Koszt inwestycji na etapie kosztorysu inwestorskiego okre lono kwot Ś 2.94Ń.968,Ńńzł netto 

 

2. FAZA BUDOWA 

Wykonanie robót budowlanych obejmuj cychŚ 
1. roboty przygotowawcze: 

- przekazanie terenu przez Inwestora,  

- wyznaczenie zaplecza budowy i zabezpieczenie terenu, (ogrodzenie, oznakowania, tablice informacyjne) 

- prace geodezyjne i pomiarowe,  

- wyznaczenie placów składowych,  
2. roboty rozbiórkowe i demonta eŚ 
- fundamentu (podmurówki) przy ul. Kobyli skiego, 
- murka przy południowej cianie bloku ul. Skłodowska ń, 
- nawierzchni z kostki betonowej 

- nawierzchni z płyty chodnikowej, 
- nawierzchni z betonu, 

- nawierzchni asfaltowej boiska, 

demonta Ś 
- latarni parkowych,  

- ławek,  
- mietników,  
- wieszaków do suszenia ubra ,  
- stołów do ping-ponga,  

- trzepaków,  
- drewnianych płotków przy budynkach osiedla,  
- elementów modernizowanego placu zabaw,  
- elementów boiska, 
- załadunek i wywóz,  
3. roboty instalacyjne- bran a elektryczna 

- roboty ziemne- wykonanie wykopów, zasypywanie wykopów 

- roboty monta owe,  
- porz dkowanie terenu, 
4. roboty ziemne: 

- korytowanie pod profilowanie terenu,  

- zagęszczenie terenu,  
- wykopy pod czę ci konstrukcyjne projektowanych elementów,  
- wykopy pod nasadzenia zieleni,  

- załadunek urobku, wywóz, 
5. roboty bitumiczne: 

- wykonanie podbudowy z kruszywa, 

- wykonanie warstwy cieralnej, 
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6. roboty brukarskie: 

- wykonanie ław betonowych,  
- wykonanie krawę ników i obrze y,  
- wykonanie podbudowy,  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  

7. roboty monta oweŚ 
- monta  elementów placu zabaw,  

- monta  elementów ogrodzenia,  
- monta  elementów małej architektury (ławki, kosze na mieci, latarnie z oprawami, siłownia, stojaki rowerowe) 
- monta  elementów znakowania (regulaminy uzytkowania) 
8. roboty ogrodnicze: 

- sadzenie krzewów wraz z dołowaniem,  
- zakładanie trawników,  
- sadzenie drzew wraz z palikowaniem,  

9. roboty wyko czenioweŚ 
- oznakowania elementów, 
- regulacja montowanych urz dze , 
ńŃ. prace porz dkoweŚ 
- uporz dkowanie terenu po budowie,  
- demonta  ogrodzenia zabezpieczaj cego teren budowy,   
- demonta  tablic informacyjnych- budowlanych,  

ńń. odbiór przedmiotu zamówienia przez inwestora,  

- sprawdzenie i odbiór ilo ciowy, jako ciowy elementów zanikaj cych (el. umieszczone pod ziemi  i podlegaj ce 
zasypaniu) 

- sprawdzenie zgodno ci budowy z dokumentacj  projektow ,  
- odbiór certyfikacji elementów budowy (na które jest wymagane), 
- odbiór warunków gwarancji, u ytkowania, zlece  eksploatacji,  
- obustronne podpisanie protokołu odbioru, (inwestor, wykonawca robót) 
- rozliczenie finansowe za roboty budowlane, 

 

Koszt realizacji budowy będzie okre lony w momencie wyboru wykonawcy robót budowlanych na etapie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym. 
 

3. ŻAZA U YTKOWANIźŚ 

W fazie u ytkowania będ  realizowane zadania zwi zane z eksploatacj  i utrzymaniem wybudowanej inwestycji, 
polegać będ  naŚ 
- ponoszenie kosztów przegl dów, serwisów, bie cego, podstawowego, szczególnego i specjalnego 
wynikaj cego z ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw (wynikaj ce z warunków gwarancji i rękojmi), 
- ponoszenie kosztów u ytkowania urz dze  zasilaj cych energię elektryczn Ś o wietlenie terenu i przesył energii 
(wynikaj ce z umowy z gestorem sieci),  
- ponoszenie kosztów przegl dów, serwisów, bie cego, podstawowego, szczególnego i specjalnego 
wynikaj cego z ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw- wynikaj ce naprawy (nie objęte warunkami gwarancji i 
rękojmi, np. zniszczenia wynikaj ce z aktu wandalizmu, zu ycie elementów eksploatacyjnych), 
- ponoszenie kosztów czysto ci i bie cego utrzymania, 
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