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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.
1.2. Materiały i urządzenia
Ogrodzenie typowe o słupkach montowanych w podłoŜu w stopach
betonowych (zgodnie z dokumentacją projektową) z segmentów ogrodzeniowych art. 0970
firmy MULLER lub równowaŜne o wys. 1,04 m oraz ogrodzenia niskiego (wys. 0,8m) art.
30 firmy BENDEX lub równowaŜne ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na
kolor czarny matowy i zielony RAL
Ogrodzenie z segmentów ogrodzeniowych art. 0970 firmy MULLER lub
równowaŜne

Ogrodzenia wykonane ze stalowych profili zamkniętych oraz prętów
spawanych w gęstą siatkę stanowią lekką ale wytrzymałą konstrukcję. Wszystkie elementy
ogrodzeń i bramek są ocynkowane ogniowo.
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Ogrodzenie niskie art. 30 firmy BENDEX lub równowaŜne

Ogrodzenie to będzie składać się z następujących elementów:
- słupki metalowe łączące segmenty,
- segmenty ogrodzeniowe,
- przęsła.
Do wykonania stóp betonowych naleŜy uŜyć beton B15/20 zgodnie w
wymogami producenta ogrodzenia, gwarantującymi trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
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.
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Do montaŜu przęseł 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.
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).
1.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− mb (metr) w przypadku linii ogrodzenia.
− szt. (sztuka) poszczególnych elementów ogrodzenia: słupki, przęsła.
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 8.6 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
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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. PLAC ZABAW
2.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem urządzeń zabawowych,
ławek typu Rustikal oraz koszy na śmieci typu Park.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z montaŜem:
−
urządzeń zabawowych,
−
ławek typu Rustikal,
−
koszy na śmieci typu Park.
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2.2. Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposaŜenie placu w elementy:
HUSTAWKA PODWÓJNA (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
ok. 380 x 180 x 230 (310) cm

Wymiary:
Wymagane
miejsce
bezpieczeństwa:

wraz

ze

strefą

ok. 7,2 x 3,8 m

PodłoŜe:

murawa, piasek, Ŝwir, wióry

Fundamenty:

4 otwory 50 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ
Ŝwirowy

MontaŜ:

2 os./ok. 3 godz.

Waga:

ok. 220 kg

Wymagania dodatkowe:

przenosić ręcznie, min. 2 osoby
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TUNEL Z MOSTEM (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 700 x 170 x 220 (300) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą
bezpieczeństwa:

ok. 10 x 4,7 m

PodłoŜe:

murawa

Fundamenty:

8 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
4 otwory 200 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

2 os./ok. 4 godz.

Waga:

Największa część ok. 350 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka Wózek widłowy z
przedłuŜonym podestem

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 3 lat
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BUJAK SPRĘśYNOWY – ZWIERZĘ „śABA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 60 x 25 x 70 (130) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 3,5 x 3,1 m

PodłoŜe:

Poddasze, murawa

Fundamenty:

1 otwory 40 x 40 x 60 cm (D, S, G)

MontaŜ:

1 os./ok. ½ godz.

Waga:

ok. 60 kg

Wymagania dodatkowe:

przenosić ręcznie, min. 2 osoby

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 2 lat
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WIEśA ZABAWOWA Z DACHEM DWUSPADOWYM (prod. Ziegler) lub
równowaŜne.
ok. 600 x 320 x 340 (420) cm

Wymiary:
Wymagane miejsce wraz ze strefą
bezpieczeństwa:

ok. 9,5 x 6,2 m
W celu zabezpieczenia przed nagrzaniem przez
promienie słoneczne
Nie ustawiać zjeŜdŜalni w kierunku południowym!

PodłoŜe:

piasek, Ŝwir, wióry

Fundamenty:

6 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
1 otwory 70 x 50 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy
1 otwory 90 x 50 x 80 cm (D, S, G)
1 otwory 60 x 50 x 60 cm (D, S, G)

MontaŜ:

2 os./ok. 3 ½ godz.

Waga:

Największa część ok. 280 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka, dźwig

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 5 lat
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ZESTAW ZABAWOWY „HOFGEN” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 1620 x 540 x 340 (420) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą
bezpieczeństwa:

ok. 19,8 x 8,3 m
W celu zabezpieczenia przed nagrzaniem przez promienie
słoneczne
Nie ustawiać zjeŜdŜalni w kierunku południowym!

PodłoŜe:

murawa, piasek, Ŝwir, wióry

Fundamenty:

10 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
4 otwory 60 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy
1 otwory 60 x 40 x 60 cm (D, S, G)
1 otwory 90 x 50 x 80 cm (D, S, G)
1 otwory 60 x 50 x 80 cm (D, S, G)

MontaŜ:

3 os./ok. 10 godz.

Waga:

Największa część ok. 400 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka, dźwig

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 3 lat
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ŁAWKA „RUSTIKAL” (prod. Ziegler) lub równowaŜne
Wymiary:

ok. 150 x 50 x 75 cm (L, B, H)

Fundamenty:

2 otwory 40 x 40 x 45 cm (D, S, G)

MontaŜ:

1 os./ok. 1 godz.

Waga:

ok. 50 kg

Wymagania dodatkowe:

przenosić ręcznie, min. 2 osoby
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KOSZ NA ŚMIECI „PARK” (prod. Komserwis) lub równowaŜne
Dane techniczne
• wysokość:
• średnica:
•
• pojemność:
• waga:

003406
75 cm
43 cm
60 l •
ok. 53
kg

003415
60 cm
39 cm
35 l
ok. 48
kg

Materiały
• obudowa: listwy z drewna iglastego
• pojemnik z popielniczką: stalowy malowany proszkowo
• podstawa: beton płukany
Kolorystyka
• drewno: teak,
• pojemnik: czerń
• konstrukcja: czerń,
• podstawa: kamyk rzeczny
MontaŜ
• wolnostojący

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłoŜu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
Ze względu na specyficzny wzrost akacji i naturalną obróbkę wszystkie podane
tu wymiary to WARTOŚCI PRZYBLIśONE! Wymiary naleŜy sprawdzić na miejscu!
Urządzenia zabawowe produkowane są wg normy DIN EN 1176.
2.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− łopaty,
− poziomice,
− szpadle,
− kielnie,
− taczka,
− betoniarka.
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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.
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.
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
PN-EN 1176-1:1998 WyposaŜenie palców zabaw. Część 1. Ogólne wymagania i metody
bezpieczeństwa badań. PN-EN 1176-7 1998 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6.
Wytyczne instalowania sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-7 WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.
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PN-EN 1176-1:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa
i
metody
badań
PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1)
PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2)
PN-EN 1176-2:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa
i
metody
badań
huśtawek
PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek (Zmiana A1)
PN-EN 1176-3:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni
PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni (Zmiana A1)
PN-EN 1176-4:2001\WyposaŜenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych (Zmiana A1
PN-EN 1176-6:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana A1)
PN-EN 1176-7:2000 WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

3. ŚCIEśKA SPORTOWA
3.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem urządzeń rekreacyjnych
ławek typu Rustikal i koszy na śmieci typu Park.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z montaŜem:
−
urządzeń rekreacyjnych
−
ławek typu Rustikal,
−
koszy na śmieci typu Park.
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3.2. Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposaŜenie ścieŜki w elementy:
„LAS Z PALI” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 295 x 120 x 170 (250) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 6 x 4,2 m

PodłoŜe:

Poddasze, murawa, piasek, Ŝwir, wióry

Fundamenty:

4 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

1 os./ok. 2 godz.

Waga:

ok. 310 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 3 lat
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„DRABINKA DO BALANSOWANIA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 295 x 110 x 120 (200) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 6 x 4,1 m

PodłoŜe:

Poddasze, murawa, piasek, Ŝwir, wióry

Fundamenty:

4 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

1 os./ok. 2 godz.

Waga:

ok. 260 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 3 lat
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„POPLĄTANA ŚCIEśKA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 295 x 110 x 170 (250) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 6 x 4,1 m

PodłoŜe:

Poddasze, murawa, piasek, Ŝwir, wióry

Fundamenty:

4 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

1 os./ok. 2 godz.

Waga:

ok. 180 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 3 lat
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„SZCZUDŁA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 360 x 60 x 240 (320) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 6,6 x 3,4 m

PodłoŜe:

z. B. Poddasze, murawa

Fundamenty:

8 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

1 os./ok. 4 godz.

Waga:

Największa część ok. 25 kg

Wymagania dodatkowe:

przenosić ręcznie, min. 2 osoby

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 4 lat
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„MOSTEK DO WSPINACZKI” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 520 x 50 x 160 (240) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 8,2 x 3,6 m

PodłoŜe:

z. B. Poddasze, murawa

Fundamenty:

3 otwory 60 x 40 x 80 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

2 os./ok. 1 godz.

Waga:

Największa część ok. 80 kg

Wymagania dodatkowe:

przenosić ręcznie, min. 2 osoby

Przewidziane dla grupy wiekowej:

od ok. 3 lat
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„STACJA METEOROLOGICZNA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
Wymiary:

ok. 250 x 210 x 250 (330) cm

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa:

ok. 5,6 x 5,1 m

PodłoŜe:

z. B. Poddasze, murawa

Fundamenty:

3 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
5 otwory 40 x 40 x 60 cm (D, S, G)
1 otwory 60 x 40 x 60 cm (D, S, G)
w tym wypadku +10 cm drenaŜ Ŝwirowy

MontaŜ:

2 os./ok. 2½ godz.

Waga:

Największa część ok. 100 kg

Wymagania dodatkowe:

Wózek widłowy/Ładowarka
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ŁAWKA „RUSTIKAL” (prod. Ziegler) lub równowaŜne
Wymiary:

ok. 150 x 50 x 75 cm (L, B, H)

Fundamenty:

2 otwory 40 x 40 x 45 cm (D, S, G)

MontaŜ:

1 os./ok. 1 godz.

Waga:

ok. 50 kg

Wymagania dodatkowe:

przenosić ręcznie, min. 2 osoby
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KOSZ NA ŚMIECI „PARK” (prod. Komserwis) lub równowaŜne
Dane techniczne
• wysokość:
• średnica:
• pojemność:
• waga:

003406
003415
75 cm
60 cm
43 cm
39 cm
60 l
35 l
ok. 53
ok. 48
kg
kg

Materiały
• obudowa: listwy z drewna iglastego
• pojemnik z popielniczką: stalowy malowany proszkowo
• podstawa: beton płukany
Kolorystyka
• drewno: teak,
• pojemnik: czerń
• konstrukcja: czerń,
• podstawa: kamyk rzeczny
MontaŜ
• wolnostojący

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłoŜu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
Ze względu na specyficzny wzrost akacji i naturalną obróbkę wszystkie podane
tu wymiary to WARTOŚCI PRZYBLIśONE! Wymiary naleŜy sprawdzić na miejscu!
Urządzenia zabawowe produkowane są wg normy DIN EN 1176.
3.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− łopaty,
− poziomice,
− szpadle,
− kielnie,
− taczka,
− betoniarka.
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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
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
PN-EN 1176-1:1998 WyposaŜenie palców zabaw. Część 1. Ogólne wymagania i metody
bezpieczeństwa badań. PN-EN 1176-7 1998 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6.
Wytyczne instalowania sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-7 WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.
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PN-EN 1176-1:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa
i
metody
badań
PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1)
PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2)
PN-EN 1176-2:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa
i
metody
badań
huśtawek
PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek (Zmiana A1
PN-EN 1176-3:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni
PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni (Zmiana A1)
PN-EN 1176-4:2001\WyposaŜenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 WyposaŜenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych (Zmiana A1)
PN-EN 1176-6:2001 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana A1)
PN-EN 1176-7:2000 WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji
4. POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAśENIA
4.1.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, betonowe gazony. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem:
−
ławek typu Bulwar,
−
koszy na śmieci typu Bulwar,
−
stojaków na rowery,
−
betonowych gazonów.
4.2.Materiały i urządzenia
Projekt przewiduje wyposaŜenie otoczenia szkoły w elementy:
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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.

Gazon na kwiaty (prod. Muller) lub równowaŜne.
Wykonany z betonu B30 zacieranego na gładko w formie eliptycznych mis, są
elementami bardzo odpornymi na czynniki atmosferyczne i jednocześnie bardzo
estetycznymi. Ze względu na swoją średnicę Ø 150cm moŜna uprawiać w nich kaŜdy
rodzaj kwiatów, a nawet małych krzewów i drzew. Głębokość misy wynosi ok.40cm.
Istnieje moŜliwość łączenia gazonów za pomocą ławki. Gazony posiadają deklarację
zgodności wykonania z Polską Normą PN-EN 1177.
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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.

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłoŜu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
4.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− łopaty,
− poziomice,
− szpadle,
− kielnie,
− taczka,
− betoniarka.

4.4. 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.
4.5. Wykonanie robót
MontaŜ elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie
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wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane
trwale w podłoŜu tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala
producent.
4.6. 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).
4.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− szt. (sztuka) elementu małej architektury.
4.8. 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.
4.9. 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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