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1. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem ławek i koszy na śmieci
typu Bulwar, stojaki na rowery, znaków drogowych pionowych. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem:
−
ławek typu Bulwar,
−
koszy na śmieci typu Bulwar,
−
stojaków na rowery,
−
znaków drogowych pionowych.
1.2.Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposaŜenie miasteczka ruchu drogowego w elementy:
Ławka (prod. MULLER) lub równowaŜne.
Ławka z oparciem jest wykonana z wibrowanego Ŝelbetu B30 wraz
z zakotwiczonymi dyblami do montaŜu listew. Listwy siedziska i oparcia z drewna
sosnowego o wymiarach 45x150x1800mm zabezpieczane impregnatem do drewna.
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Kosz na śmieci (prod. MULLER) lub równowaŜne.
Kosze na śmieci wykonane z betonu B-30 o pojemności 40l. Daszek kosza
wykonany z blachy 2mm i rurek 30x2mm ocynkowany metodą ogniową oraz pomalowany
farbą akrylową.

Czterostanowiskowy stojak na rowery (prod. Muller) lub równowaŜne.
Stojaki czterostanowiskowe do montaŜu na przygotowanym podłoŜu.
Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, zaprojektowane na duŜą wytrzymałość
mechaniczną i odporność na warunki atmosferyczne. Stojaki na rowery posiadają
deklarację zgodności wykonania z Polską Normą PN-EN 1177.

3

Znaki drogowe pionowe (prod. Drogmal) lub równowaŜne.

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłoŜu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
1.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− łopaty,
− poziomice,
− szpadle,
− kielnie,
− taczka,
− betoniarka.
1.4. Transport
Transport elementów małej architektury moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe
nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
1.5. Wykonanie robót
MontaŜ elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie
wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane
trwale w podłoŜu tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala
producent.
1.6. Kontrola jakości robót
Kontrola w czasie montaŜu elementów wyposaŜenia polega na sprawdzeniu:
− zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową,
pod względem rozmieszczenia, ilości,
− jakości elementów wyposaŜenia (zgodności pod względem projektowanej formy,
zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia).
1.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− 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, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne.
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Cena montaŜu 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 podłoŜa 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

Uwaga: Wykonawca przedłoŜy Zlecającemu wszystkie niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa urządzeń zastosowanych w wyposaŜeniu obiektu zgodnie
z wymogami UE i złoŜy oświadczenie o dopuszczeniu urządzeń do uŜytku
publicznego.
Uwagą: Inwestor moŜe wykorzystać równowaŜne elementy wyposaŜenia innych firm
niŜ podane w dokumentacji.
Za równowaŜne uwaŜa się produkty posiadające następujące cechy:
− będą toŜsame pod względem materiałowym, pod względem rodzaju impregnacji
i zabezpieczeń antykorozyjnych,
− będą toŜsame pod względem formy i kolorystyki,
− będą zgodne z podanymi normami.
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