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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw na terenie 
zespołu sportowego Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie – nazwa zadania:  
Plac zabaw – Boisko „Błękitnej”. 
Adres inwestycji: Szczecin ul. Orawska 1, dz. nr   105, obręb 1056. 
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wynikających z projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji 
polegającej na wykonaniu i zamontowaniu urządzeń do zabawy w miejscu 
projektowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie.  

 
Zakres prac budowlanych 
 Demontaż istniejących nawierzchni 
 Wykonanie bloków fundamentowych dla projektowanych urządzeń. 
 Wykonanie i zamontowanie urządzeń do zabawy 
 Wykonanie nowych nawierzchni w strefach bezpieczeństwa 
 Uporządkowanie terenu. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Robotami towarzyszącymi są: 
- Wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
- Zabezpieczenie dojścia do stref objętych inwestycją (na czas prowadzonych prac) 
- Wywóz materiałów rozbiórkowych (ziemi z wykopów). 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Terenem budowy będzie plac przy boisku wraz z częścią dróg wewnętrznych oraz 
terenem zielni, na których składowane będą materiały budowlane.  
 
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który 
uzgodni z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien 
wykonawca opracować plan organizacji robót w trakcie ciągłej pracy obiektu. 
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń, instalacji lub innych elementów 
budynku Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze, oraz niezwłacznie przystąpi do prac zabezpieczających a następnie napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania,  
 np. uszkodzenia instalacji, uszkodzenia części budynku. 
 
1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 
-będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
-materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane tymczasowo w miejscu 
wyznaczonym przez Inwestora. 
 
1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
dla bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia zawartego w projekcie budowlano wykonawczym dla przedmiotowej 
inwestycji. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.9. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu 
budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu 
budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
-oznaczenie i wygrodzenie przejść, 
-oznakowanie terenu budowy, 
-wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.10. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi 
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 
 
1.11. Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia: 

 
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 

 
 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 
z wymaganiami określonymi w projekcie budowlano - wykonawczym. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , 
jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym zgodnie z 
warunkami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92. poz. 881). 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 
zagospodarowania budowy. 
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2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w projekcie budowlano - wykonawczym. Oznacza to, że 
każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo 
oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być 
dołączona informacja zawierająca: 
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany 
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT 
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 
-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
-inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 
-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający 
się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na 
etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób 
podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót. 

 
2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka materiałów określona została w dokumentacji projektowej jednak 
dodatkowo przed zakupem wymaga akceptacji ze strony zamawiającego. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Zamawiający , po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany 
i zaakceptowany przez Zamawiającego materiał nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez  Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , 
dokumentacji projektowej a także w normach budowlanych i wytycznych . 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
 
5.2. Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do jakości , o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 
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naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
5.3. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań celem ich oceny. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.4.Dokumentacja budowy 
5.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 
załącznikami 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem 
powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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5.4.2. Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to 
wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i 
obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych 
na piśmie przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a)projekt budowlano - wykonawczy 
b)protokoły przekazania tereny budowy 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d)protokoły odbioru robót 
e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f)korespondencję na budowie 
 
5.4.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedkładane do wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
Obmiary robót określają zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie i służą do wewnętrznego rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą. 
Książka obmiarów w relacji Zamawiający a Wykonawca nie będzie prowadzona. 
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo , 
wzdłuż linii osiowej i podawane w [ m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i 
urządzenie w [ szt ]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 
 
6.3 Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b) odbiór końcowy 
 
7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi 
Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 
7.4. Odbiór po okresie rękojmii 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

 
7.5. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
7.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować 
odpowiednie dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-dziennik budowy 
-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, 
-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
 
8.ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. 

 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Dokumentacja projektowa 
9.1.1.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
Projekt budowlano wykonawczy w zakresie robót ogólnobudowlanych 
 
Specyfikację techniczną opracował: 
Artur Konieczny. 
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Specyfikacja Techniczna - N1 
Kula sferyczna do przeplotów i wspinaczki 
 

 
Opis 
Urządzenie do wspinaczki i przeplotów z lin mocowanych w konstrukcji o 
kształcie kuli.  
Kula o średnicy 5m w konstrukcji stalowej z linami zbrojonymi, 
sześciosplotowymi z polipropylenu stabilizowanego UV ø16mm.  
Głównym elementem konstrukcyjnym jest sześć rur stalowych (o minimalnej 
średnicy 101,6mm)  wygiętych w łuk i połączonych na wysokości 4,3m w jedną 
całość. 
Elementy stalowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe.  
Cała konstrukcja sferyczna wypełniona jest siatkami o różnych kształtach i o 
zróżnicowanych wymiarach. Wszystkie liny mocowane są ze sobą za pomocą 
elementów łączących wykonanych z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa 
sztucznego.  
Całość tworzy sferyczną przestrzeń przystosowaną do wspinaczki i przeplotów 
rozwijającą sprawność fizyczną oraz umożliwiającą wspólną zabawę.  
Końce lin zakuwane i łączone ze słupami za pomocą kausz, umożliwiających 
odpowiedni naciąg siatek.  
Siatki poziome powinny być zamontowane na 3 poziomach wysokościowych: 1,0;  
2,0 i 3,0m. W układzie lin powinny znajdować się drabinki linowe skośne, 
pionowe i poziome (minimum 6 sztuk). Wnętrze kuli powinno tworzyć tunel 
linowy .  
Liny powinny być w kolorze niebieskim i czerwonym lub niebieskim i żółtym. 
 
Urządzenie zawiera: 
 Elementy łączące i mocujące. 
 
Dane techniczne 
 Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość) 500x500x445cm. 
 Strefa bezpieczeństwa: wpisana w okrąg o średnicy 9,0m. 
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 Wymóg zgodności z normą PN-EN:1176:2009 oraz certyfikat potwierdzający 
bezpieczeństwo wyrobu wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego. 
 

Dopuszcza się tolerancje wymiarowe w granicach (od -1% do +3%)  po uzyskaniu 
zgody zamawiającego i użytkownika. 
 
Materiały  
Konstrukcja nośna – rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe. 
Konstrukcja linowa – liny zbrojone sześciosplotowe z polipropylenu 
stabilizowanego UV o średnicy 16mm.  
Elementy łączące wykonane z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa 
sztucznego.  
Posadowienie urządzenia – na sześciu zewnętrznych i jednej wewnętrznej stopie 
fundamentowej (blok) wykonanej z betonu zbrojonego. 
 
Dopuszcza się nieznaczne różnice materiałowe po uzyskaniu zgody 
zamawiającego i użytkownika na etapie prowadzonego postępowania 
przetargowego. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do 
oferty. 
Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przygotowanego wyrobu.  
 
Sposób montażu 
Konstrukcja stalowa dostarczona w elementach lub w całości. 
Elementy linowe montowane na placu zabaw z doborem odpowiedniego naciągu. 
Elementy betonowe wykonane w miejscu wbudowania. Bloki fundamentowe 
ukryte poniżej poziomu terenu na głębokości minimalnej wynoszącej 0,3m. 
Strefa bezpieczeństwa o średnicy 9,0m wokół urządzenia powinna zostać 
wysypana piaskiem zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodną z wysokością 
swobodnego upadku przypisaną danemu urządzeniu. 
 
Stosowanie materiałów równoważnych 
Wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z 
materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 
umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół 
urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 
 urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych 

i wyłącznie do tego celu powinny służyć,  
 poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy 
bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 
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 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk 
itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 
spowodować ich uszkodzenie,  

 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 
papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 
pielęgnację urządzenia, 

 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 
należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci 
można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

 bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 
mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je 
uszkodzić (np. piasek), 

 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

 nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 
np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 
niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 
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Specyfikacja Techniczna – N2 
Ptasie gniazda na słupach – zestaw duży 
 
 

 
Opis 
Urządzenie do zabawy i przeplotów złożone z poziomych platform i lin 
mocowanych do słupów stalowych.  
Sprawnościowy zestaw linowy powinien składać się z 8 masztów stalowych o 
wysokości 2,0m wykonanych z rury o średnicy 114,3mm zabezpieczonych 
poprzez ocynkowanie ogniowe.   
 
Na masztach zawieszone będą koła linowe o średnicy 110cm. Wysokość 
zawieszonych kół to  30, 60 i 90cm.  
Rdzeń kół wykonany z profili aluminiowych o przekroju 40x40mm oraz z liny 
multifilamentowej stabilizowanej UV o średnicy 18mm. Koła zawieszone do 
słupów linami zbrojonymi 6 oplotowymi stabilizowanymi UV. 
 
Pomiędzy dwoma masztami powinna zostać zawieszona lina do przechodzenia o 
średnicy minimum 50mm. 
 
Pomiędzy kołami powinny zostać zawieszone drabinki skośne wykonane z liny 
zbrojonej 6 oplotowej polipropylenowej stabilizowanej UV. 
 
Do kół za pomocą okuć nierdzewnych i łańcucha nierdzewnego o grubości 6mm 
powinny zostać zamocowane drabinki i siatki pionowe. 
 
W całym zestawie powinny zostać zamontowane dwa hamaki typu platforma 
„ptasie gniazdo” o średnicy 100cm oraz dwie siatki wspinaczkowe pionowe z 4 
linami wspinaczkowymi z kołkami lub kulami ułatwiającymi wspinaczkę. 
 
Urządzenie zawiera: 
 Elementy łączące i mocujące 
 
Dane techniczne 
 Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość) 350x710x200cm. 
 Strefa bezpieczeństwa:  6,9x8,9m. 
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 Wymóg zgodności z normą PN-EN:1176:2009 oraz certyfikat potwierdzający 
bezpieczeństwo wyrobu wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego. 
 

Dopuszcza się tolerancje wymiarowe w granicach (od -3% do +3%)  po uzyskaniu 
zgody zamawiającego i użytkownika. 
 
Materiały  
Konstrukcja nośna – rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe. 
Konstrukcja linowa – liny zbrojone sześciosplotowe z polipropylenu 
stabilizowanego UV o średnicy 16mm.  
Elementy łączące wykonane z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa 
sztucznego.  
Posadowienie urządzenia – na ośmiu stopach fundamentowych (blokach) 
wykonanych z betonu zbrojonego. 
 
Dopuszcza się nieznaczne różnice materiałowe po uzyskaniu zgody 
zamawiającego i użytkownika na etapie prowadzonego postępowania 
przetargowego. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do 
oferty. 
Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przygotowanego wyrobu.  
 
Sposób montażu 
Konstrukcja stalowa dostarczona w elementach. 
Elementy linowe montowane na placu zabaw z doborem odpowiedniego naciągu. 
Elementy betonowe wykonane w miejscu wbudowania. Bloki fundamentowe 
ukryte poniżej poziomu terenu na głębokości minimalnej wynoszącej 0,3m. 
Strefa bezpieczeństwa o średnicy 6,9x8,9m wokół urządzenia powinna zostać 
wysypana piaskiem zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodną z wysokością 
swobodnego upadku przypisaną danemu urządzeniu. 
 
Stosowanie materiałów równoważnych 
Wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z 
materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 
umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół 
urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 
 urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych 

i wyłącznie do tego celu powinny służyć,  
 poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy 
bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 
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 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk 
itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 
spowodować ich uszkodzenie,  

 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 
papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 
pielęgnację urządzenia, 

 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 
należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci 
można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

 bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 
mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je 
uszkodzić (np. piasek), 

 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

 nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 
np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 
niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 
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Specyfikacja Techniczna – N3 
Ptasie gniazda na słupach – zestaw mały 
 

 
Opis 
Urządzenie do zabawy i przeplotów złożone z poziomych platform i lin 
mocowanych do słupów stalowych.  
Sprawnościowy zestaw linowy powinien składać się z 4 masztów stalowych o 
wysokości 2,0m wykonanych z rury o średnicy 114,3mm zabezpieczonych 
poprzez ocynkowanie ogniowe.   
 
Na masztach zawieszone będą koła linowe o średnicy 110cm. Wysokość 
zawieszonych kół to  30, 60 i 90cm.  
Rdzeń kół wykonany z profili aluminiowych o przekroju 40x40mm oraz z liny 
multifilamentowej stabilizowanej UV o średnicy 18mm. Koła zawieszone do 
słupów linami zbrojonymi 6 oplotowymi stabilizowanymi UV. 
 
Pomiędzy dwoma masztami powinna zostać zawieszona lina do przechodzenia o 
średnicy minimum 50mm. 
 
Pomiędzy kołami powinny zostać zawieszone drabinki skośne wykonane z liny 
zbrojonej 6 oplotowej polipropylenowej stabilizowanej UV. 
 
Do kół za pomocą okuć nierdzewnych i łańcucha nierdzewnego o grubości 6mm 
powinny zostać zamocowane drabinki i siatki pionowe. 
 
 
Urządzenie zawiera: 
 Elementy łączące i mocujące. 
 
Dane techniczne 
 Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość) 380x580x200cm. 
 Strefa bezpieczeństwa:  6,9x8,9m. 
 Wymóg zgodności z normą PN-EN:1176:2009 oraz certyfikat potwierdzający 

bezpieczeństwo wyrobu wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego. 
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Dopuszcza się tolerancje wymiarowe w granicach (od -3% do +3%)  po uzyskaniu 
zgody zamawiającego i użytkownika. 
 
Materiały  
Konstrukcja nośna – rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe. 
Konstrukcja linowa – liny zbrojone sześciosplotowe z polipropylenu 
stabilizowanego UV o średnicy 16mm.  
Elementy łączące wykonane z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa 
sztucznego.  
Posadowienie urządzenia – na czterech stopach fundamentowych (blokach) 
wykonanych z betonu zbrojonego. 
 
Dopuszcza się nieznaczne różnice materiałowe po uzyskaniu zgody 
zamawiającego i użytkownika na etapie prowadzonego postępowania 
przetargowego. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do 
oferty. 
Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przygotowanego wyrobu.  
 
Sposób montażu 
Konstrukcja stalowa dostarczona w elementach. 
Elementy linowe montowane na placu zabaw z doborem odpowiedniego naciągu. 
Elementy betonowe wykonane w miejscu wbudowania. Bloki fundamentowe 
ukryte poniżej poziomu terenu na głębokości minimalnej wynoszącej 0,3m. 
Strefa bezpieczeństwa o średnicy 6,9x8,9m wokół urządzenia powinna zostać 
wysypana piaskiem zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodną z wysokością 
swobodnego upadku przypisaną danemu urządzeniu. 
 
Stosowanie materiałów równoważnych 
Wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z 
materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 
umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół 
urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 
 urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych 

i wyłącznie do tego celu powinny służyć,  
 poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy 
bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk 
itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 
spowodować ich uszkodzenie,  
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 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 
papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 
pielęgnację urządzenia, 

 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 
należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci 
można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

 bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 
mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je 
uszkodzić (np. piasek), 

 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

 nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 
np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 
niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 
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Specyfikacja Techniczna – N4 
Piramida linowa 
 

 
Opis 
Urządzenie do zabawy i przeplotów złożone z poziomych platform linowych i lin 
mocowanych do słupa stalowego na planie sześciokąta. Całe urządzenie tworzy 
przestrzenny układ piramidalny.  
Sprawnościowy zestaw linowy powinien składać się z jednego masztu stalowego 
o wysokości 4,1m wykonanego z rury o średnicy 139,7x8mm zabezpieczonej 
poprzez ocynkowanie ogniowe.   
 
Do masztu doczepione zostanie sześć lin zbrojonych (odciągów) do których 
załozone zostaną liny zewnętrzne (zbrojone), tworzące płaszczyznę zewnętrzna 
oraz liny poziome tworzące dwie niezależne platformy linowe na poziomie 0,9 i 
2,0m.   
Cały układ nośny powinien zostać wykonany z liny zbrojonej 6 oplotowej 
polipropylenowej stabilizowanej UV. 
Mocowanie naciągów powinno być wykonane z łańcuchów stalowych 
zapewniających bezpieczny naciąg (bez wystających elementów typu śruba 
rzymska lub zaciski kątowe). 
 
Urządzenie zawiera: 
 Elementy łączące i mocujące. 
 
Dane techniczne 
 Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość) 760x660x410cm. 
 Strefa bezpieczeństwa:  6,6x6,1m. 
 Wymóg zgodności z normą PN-EN:1176:2009 oraz certyfikat potwierdzający 

bezpieczeństwo wyrobu wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego. 
 

Dopuszcza się tolerancje wymiarowe w granicach (od -3% do +3%)  po uzyskaniu 
zgody zamawiającego i użytkownika. 
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Materiały  
Konstrukcja nośna – rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe. 
Konstrukcja linowa – liny zbrojone sześciosplotowe z polipropylenu 
stabilizowanego UV o średnicy 16mm.  
Elementy łączące wykonane z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa 
sztucznego.  
Posadowienie urządzenia – na jednej stopie fundamentowej (blok) wykonanych z 
betonu zbrojonego oraz sześciu mniejszych blokach kotwiących odciągi. 
 
Dopuszcza się nieznaczne różnice materiałowe po uzyskaniu zgody 
zamawiającego i użytkownika na etapie prowadzonego postępowania 
przetargowego. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do 
oferty. 
Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przygotowanego wyrobu.  
 
Sposób montażu 
Konstrukcja stalowa dostarczona w elementach. 
Elementy linowe montowane na placu zabaw z doborem odpowiedniego naciągu. 
Elementy betonowe wykonane w miejscu wbudowania. Bloki fundamentowe 
ukryte poniżej poziomu terenu na głębokości minimalnej wynoszącej 0,3m. 
Strefa bezpieczeństwa o średnicy 6,6x6,1m wokół urządzenia powinna zostać 
wysypana piaskiem zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodną z wysokością 
swobodnego upadku przypisaną danemu urządzeniu. 
 
Stosowanie materiałów równoważnych 
Wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z 
materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 
umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół 
urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 
 urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych 

i wyłącznie do tego celu powinny służyć,  
 poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy 
bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk 
itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 
spowodować ich uszkodzenie,  

 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 
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papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 
pielęgnację urządzenia, 

 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 
należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci 
można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

 bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 
mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je 
uszkodzić (np. piasek), 

 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

 nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 
np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 
niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 
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Specyfikacja Techniczna – N5 
Trampolina 
 

 
 
Opis 
Zestaw zabawowy dedykowany dla dzieci młodszych z przeznaczeniem do 
skakania. Trampolina wpuszczana w podłoże. Możliwość łączenia kilku trampolin 
w zestawy.  
Urządzenie zawiera: 
 Konstrukcję nośną, matę skokową z układem lin naciągowych i sprężyn oraz 

osłonę z gumy. 
 

Dane techniczne 
 Wymiary urządzenia (szerokość x długość) 170x170cm 
 Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 5,3 m 
 Wymóg zgodności z normą PN-EN:1176:2009 oraz certyfikat potwierdzający 

bezpieczeństwo wyrobu wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego. 
 

Dopuszcza się tolerancje wymiarowe w granicach (od -3% do +3%)  po uzyskaniu 
zgody zamawiającego i użytkownika. 
 
Materiały  
• Konstrukcja dolne i wspornikowa wykonana z blachy galwanizowanej gr. 
1,5mm. 
• Górna pokrywa zalana gumą EPDM lub innym materiałem ochronnym o 
grubości 30 do 40mm w celu ochrony użytkowników podczas upadków. 
• Mata skokowa o podwyższonej wandaloodporności wyprodukowana z tworzywa 
sztucznego POM o szerokości 25mm zawieszonych na stalowych linach 
rozmieszczonych co 10cm. 
• Sprężyny galwanizowane 167mm długości i 24mm średnicy. Wytrzymałość 
Każdej sprężyny min. 550 N. 
• Sprężyny zawieszone na profilu stalowym. 
• Minimum 15 sprężyn na długości 1 metra bieżącego maty skokowej. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do 
oferty. 
Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przygotowanego wyrobu.  
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Sposób montażu 
Urządzenie wpuszczone w podłoże i ustabilizowane podsypką cementowo 
piaskową. 
 
Stosowanie materiałów równoważnych 
Wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z 
materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 
umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół 
urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 
 urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych 

i wyłącznie do tego celu powinny służyć,  
 poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy 
bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk 
itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 
spowodować ich uszkodzenie,  

 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 
papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 
pielęgnację urządzenia, 

 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 
należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci 
można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

 bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 
mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je 
uszkodzić (np. piasek), 

 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

 nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 
np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 
niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 


