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Miejsce aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec, gmina
Budziszewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie
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Szczegółowe specyfikacje techniczne [sst]
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Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z
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Wyposażenie w elementy małej architektury:

Autorzy:

•

Urządzenia rekreacyjne

•

Urządzenia komunalne

prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Milecka
mgr inż. Ewelina Widelska

Tomaszów Mazowiecki 2013 r.

1. URZĄDZENIA REKREACYJNE I KOMUNALNE
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem urządzeń rekreacyjnych
i komunalnych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z montażem urządzeń rekreacyjnych, komunalnych.

1.2. Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposażenie w elementy:
Ławka parkowa drewniana i kosz na śmieci w obudowie drewnianej
Ławka wymiary:
• Szerokość 180 cm
• Długość 56 cm
• Wysokość 86 cm
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Kosz wymiary:
• Szerokość 35,5 cm
• Długość 48 cm
• Wysokość 85 cm

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi
mocowane w tulejach osadzonych w podłożu.

• Bramki do piłki nożnej wykonane są ze specjalnego profilu aluminiowego
owalnego 120/100 z podwójnymi żebrami wzmacniającymi, powierzchnia profilu
jest anodowana w kolorze naturalnym. Mocowane w tulejach osadzonych w
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podłożu (tuleje oraz dekle maskujące są dostarczane w komplecie). Łuki bramek są
składane wraz z siatką, co umożliwia ich wygodne magazynowanie.
• Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą główną są wykonane ze stali
i cynkowane galwanicznie (łuki składane, poprzeczka dolna). Rama główna jest
łączona w narożach za pomocą stalowych łączników naroża. Siatka mocowana jest
do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów
tworzywowych.
• Bramki do piłki nożnej posiadają certyfikat na zgodność z normami COBRABID
BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowej 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm PP lub PE nr. kat.
9-13.

Kosz do koszykówki - konstrukcji jednosłupowej o wysięgu 1,2 m, mocowanej w tulei do
tablicy o wym. 90 x 120, cynkowanej ogniowo.

•

Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska szkolne). Całość konstrukcji
cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników
atmosferycznych. Konstrukcja umożliwia ustawienie kosza na dowolnej wysokości.

•

Wysięg ramienia: 1,2 m, do tablicy 90x120 cm.
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•

Słup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podłożu boiska, co pozwala na
demontaż konstrukcji w razie potrzeby.

•

Wszystkie konstrukcje do koszykówki posiadają certyfikat na zgodność z normami
COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Tablice do koszykówki, epoksydowe o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo.
Obręcz, cynkowana ogniowo z ośmioma uchwytami mocującymi.
Siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana.

Piłkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 4m, oczka siatki 8 x 8 cm, splot 5mm obne.

•

Piłkochwyty są pełnymi zestawami montażowymi ograniczają wydostanie się piłek
poza boisko oraz zapewniają bezpieczeństwo. To lekkie konstrukcje o wysokości
4,00 m, które skutecznie chronią. Siatka polipropylenowa amortyzuje uderzenia
piłek i nie przenosi gwałtownego obciążenia na słupy.

•

Piłkochwyty muszą być solidnie osadzone w fundamentach betonowych
o głębokości minimum 1,30 m i średnicy minimum 0,30 m.
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Latarnia solarna parkowa

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
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1.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-

łopaty,

-

poziomice,

-

szpadle,

-

kielnie,

-

taczka,

-

betoniarka.

1.4. Transport
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że
nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie
transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.5. Wykonanie robót
Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie
wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane
trwale w podłożu tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala
producent.

1.6. Kontrola jakości robót
Kontrola w czasie montażu elementów wyposażenia polega na sprawdzeniu:
-

zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową,
pod względem rozmieszczenia, ilości,

-

jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy,
zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia).

1.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:

7

-

szt. (sztuka) elementu małej architektury.

1.8. Odbiory robót i podstawy płatności
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne.

Cena montażu 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje:
-

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod
stopy betonowe,

-

wykonanie stóp betonowych,

-

mocowanie elementów do stóp betonowych.

1.9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe
PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych
PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane)
PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok
PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno
PN-EN 1176-1:1998 Wyposażenie palców zabaw. Część 1. Ogólne wymagania i metody
bezpieczeństwa badań. PN-EN 1176-7 1998 Wyposażenie placów zabaw. Część 6.
Wytyczne instalowania sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-1:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1)
PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2)
PN-EN 1176-2:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek (Zmiana A1)
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PN-EN 1176-3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni (Zmiana A1)
PN-EN 1176-4:2001\Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych (Zmiana A1)
PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana A1)
PN-EN 1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

Uwaga:
Wykonawca przedłoży Zlecającemu wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa
urządzeń zastosowanych w wyposażeniu obiektu zgodnie z wymogami UE i złoży
oświadczenie o dopuszczeniu urządzeń do użytku publicznego.

Inwestor może wykorzystać równoważne elementy wyposażenia innych firm niż
podane w dokumentacji. Za równoważne uważa się produkty posiadające
następujące cechy:
− będą tożsame pod względem materiałowym, konstrukcyjnym, pod względem
rodzaju

impregnacji

i zabezpieczeń

antykorozyjnych

oraz

rozwiązań

technicznych,
− będą tożsame pod względem formy i kolorystyki,
− będą tożsame pod względem parametrów wielkościowych, pól bezpieczeństwa
i wysokości upadku,
− będą posiadały wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa,
− będą zgodne z dopuszczającymi do użytku normami.
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