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1. BUDOWA OGRODZENIA
1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową ogrodzenia typowego (z elementów metalowych):
−
wytyczenie linii ogrodzenia;
−
trwały montaŜ słupków w podłoŜu – fundamenty punktowe;
−
montaŜ poszczególnych elementów ogrodzenia jak: przęsła i brama dwuskrzydłowa
(szerokości światła 4,0m).

Pozostałe elementy małej architektury
1.2.Materiały i urządzenia
Ogrodzenie typowe o słupkach montowanych w podłoŜu w stopach betonowych
(zgodnie z dokumentacją projektową) z paneli metalowych w systemie D firmy ARTE lub
równowaŜne o wys. 1,63 m oraz montowanej w ogrodzeniu bramie dwuskrzydłowej
metalowej o wypełnieniu typu D firmy ARTE lub równowaŜne szer. 4,0 m i wys. 1,63m
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony RAL.
Ogrodzenie w systemie D - ARTE lub równowaŜne
Ogrodzenia proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych fi 8/8 mm i pojedynczych
pionowych fi 6 mm tworząc oczka o wymiarach 50x200mm. Zastosowanie w panelu prostym
podwójnych, grubych drutów poziomych pozwala uzyskać duŜą wytrzymałość i sztywność
ogrodzenia. Szerokość kaŜdego panelu wynosi 2500mm. Słupki wykonane są z kształtownika
prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego. Wysokości słupków dostosowane są do wymiarów poszczególnych
paneli.
Specyfikacja techniczna ogrodzenia:
Stalowe słupki prostokątne
Panele profilowane
Szerokość oczek:
Szerokość oczek na profilu:
Pionowe pręty okrągłe:
Poziome pręty okrągłe:
Szerokość paneli:
Wysokość paneli:
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50 x 200mm
50 x 50 mm
fi 6 mm
fi 8/8 mm
2500 mm
430-2630 mm

Ogrodzenie to będzie składać się z następujących elementów:
- słupki metalowe łączące przęsła,
- panele typowe szer. 2500x 1630 [mm] S x H,
- brama dwuskrzydłowa o wymiarach 4000 x 1630 [mm] So x H x2.
Do wykonania stóp betonowych naleŜy uŜyć beton B15/20 zgodnie w wymogami producenta
ogrodzenia, gwarantującymi trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
 Uwaga brama otwierana ręcznie z zamkiem i pionowym ryglem.
1.3.Sprzęt
Do wytyczenia linii ogrodzenia w terenie naleŜy wykorzystać sprzęt geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia rozwiązań drogowych i punktów
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
Do montaŜu słupków w stopach betonowych potrzebne będą:
- kielnie i kształtki dystansowe,
- łopaty,
- betoniarka do wykonania betonu,
- poziomice.
Do montaŜu paneli oraz bramy potrzebne będą;
- poziomice,
- róŜnego rodzaju wkrętaki i klucze.
1.4.Transport
Transport elementów ogrodzenia moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie
uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu elementy ogrodzenia muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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1.5.Wykonanie robót
MontaŜ elementów ogrodzenia w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje
się zgodnie ze wskazówkami producenta. Słupki powinny być montowane trwale w podłoŜu
tzn. powinny posiadać stopy betonowe zgodnie z dokumentacja projektową.
1.6.Kontrola jakości robót
Kontrola w czasie montaŜu ogrodzenia polega na sprawdzeniu:
− zgodności posadowienia elementów ogrodzenia z dokumentacją projektową, pod
względem rozmieszczenia, ilości ,
− jakości elementów (zgodności pod względem projektowanego typu, wielkości,
zgodności kolorystycznej, zabezpieczeń antykorozyjnych, stabilności posadowienia).
− stanu technicznego połączeń ruchomych: bramy dwuskrzydłowej.
1.7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− mb (metr) w przypadku linii ogrodzenia.
− szt. (sztuka) poszczególnych elementów ogrodzenia: słupki, panele, brama
dwuskrzydłowa.
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 pkt. 1.6 dały wyniki pozytywne.
Cena montaŜu mb. i/lub 1 szt ogrodzenia obejmuje:
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod
stopy betonowe,
− wykonanie stóp betonowych,
− mocowanie elementów do stóp betonowych,
− mocowanie elementów ogrodzenia do słupków.
1.9.Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy
PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie ogniowe
Art.7 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Certyfikat EN ISO 9001:2000

2.BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2.1. 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, kompletu słupków do siatkówki, siatki do siatkówki, koszy do koszykówki oraz
piłkochwytów.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z montaŜem:
−
ławek typu Bulwar,
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−
−
−
−
−

koszy na śmieci typu Bulwar,
kompletu słupków do siatkówki,
siatki do siatkówki,
koszy do koszykówki
piłkochwytów.

2.2. Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposaŜenie parku 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.

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.
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Słupki do siatkówki (prod. MULLER) lub równowaŜne
Konstrukcja słupków wykonana z rury o przekroju 114,3x4mm. Posiadają
mechanizm do naciągania siatki. W skład konstrukcji wchodzi zbrojenie fundamentowe.
Całość ocynkowana metoda ogniową.

Siatka do siatkówki (prod. BAGAN) lub równowaŜne
Siatki są wykonane z polietylenu bezwęzłowego, koloru czarnego, wielkość oczka
100 x 100mm. Siatka jest obszyta po całym obwodzie taśmą. Siatka jest napinana za pomocą
linki stalowej powleczonej PCV.
Charakterystyka:
długość:9,50m
wysokość:1,00m
wielkość oczka: 100 mm
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Kosz do koszykówki (prod. MULLER) lub równowaŜne
Kosze do koszykówki wykonane z rury 114,3x4mm o wysięgu 800mm
i wysokości obręczy 3050mm. Tablica wykonana z Ŝywicy epoksydowej wsparta specjalnym
wspornikiem „V” z łańcuszka o grubości 4mm. Zbrojenie fundamentowe z pręta 16mm. Cała
konstrukcja ocynkowana metodą ogniową.

Piłkochwyty (prod. BAGAN) lub równowaŜne
Piłkochwyt z siatki polipropylenowej bezwęzłowa wys. 4m.,oczka siatki
12x12cm, splot 3mm.. Siatka polipropylenowa jest odporna na warunki atmosferyczne oraz
zachowuje swój pierwotny kształt, w przeciwieństwie do ogrodzeń wykonanych z siatek
metalowych.

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłoŜu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.3.Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− łopaty,
− poziomice,
− szpadle,
− kielnie,
− taczka,
− betoniarka.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. 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).
2.7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− szt. (sztuka) elementu małej architektury
− mb (metr) w przypadku linii piłkochwytu.
2.8.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.
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.
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2.9.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

3. POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
3.1.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 oraz grilla.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z montaŜem:
−
ławka typu Bulwar;
−
kosz na śmieci typu Bulwar;
−
grill.
3.2.Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposaŜenie parku 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.

Grill (prod. MULLER) lub równowaŜne
Gładko szlifowany beton klasy B30, szlifowany i lakierowany oraz ruszt
wykonany ze stali kwasoodpornej łatwo się myje przy pomocy wszelkich detergentów. Cecha
ta zapewnia wysoką higienę przygotowywanych potraw. Boki dodatkowo zabezpieczone są
przed obiciem profilem aluminiowym. Grille firmy Müller posiadają deklarację zgodności
wykonania z Polską Normą PN-EN 1177.

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłoŜu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
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3.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
łopaty,
− poziomice,
− szpadle,
− kielnie,
− taczka,
− betoniarka.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. 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).
3.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− szt. (sztuka) elementu małej architektury.
3.8. 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.
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.
3.9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe
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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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