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Specyfikacja Techniczna
Inwestor: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie, ul. K. Miarki 9
Inwestycja:

Wymiana odcinków A-B i A-N ogrodzenia
od strony ul Szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie –
Bujakowie, przy ul. Szkolnej 1.

Data opracowania: 11.07.2014 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE
Wstęp
Podstawę opracowania niniejszej SST stanowią następujące specyfikacje ogólne:
L.p. Tytuł specyfikacji
1. Wymagania ogólne
2. Roboty przygotowawcze
3. Tynki
4. Stolarka
5. Roboty malarskie
Jednostką autorska, rozpowszechniającą wymienione niżej ogólne specyfikacje techniczne
jest OWEOB – Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”
Sp. z o.o. 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15
Tel.(22) 440 84 00, fax.(22) 440 84 01.
WWW.sekocenbud.pl
e-mail: promocja@sekocenbud.pl
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności wymagania i określenia zawarte
w niniejszej SST są ważniejsze od wymagań i określeń podanych w ogólnych specyfikacjach
technicznych.
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem prac budowlano-remontowych
obejmujących wymianę odcinków A-B i A-N ogrodzenia od strony ul Szkolnej w Zespole
Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1.
Informacja o obiekcie
Budynek oddano do użytku w 1989 roku z przeznaczeniem na cele szkolne. Budynek
wykonany jest z 5 segmentów zdylatowanych między sobą, segmenty są trzy i dwu kondygnacyjne z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja dachu- płyty
prefabrykowane żelbetowe na ściankach kolankowych. Powierzchnia dachu każdego
segmentu wynosi ok. 600m2. Stropy wykonano z płyt żelbetowych typu „Żerań”.
Przekrycie Sali gimnastycznej stanowią wiązary stalowe, indywidualne, pokryte płytami
pref. korytkowymi. Ściany zewnętrzne z płyt prefabrykowanych warstwowych, ocieplone.
Budynek wyposażony w instalację c.o. zasilanej z własnej wymiennikowni, do której
dostarczane są wysokie parametry z miejskiej kotłowni, w instalację elektryczną,
instalację gazową, instalację sanitarną i wentylacyjną.
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Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. Jako jej uzupełnienie należy
traktować specyfikacje ogólne, zestawione na wstępie.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie1.1. w zakresie zgodnym
z Przedmiarem robót.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z Przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Podział robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
L.p. Kod
Nazwa
1.

45000000-7 Roboty budowlane

2.

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.6. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami, przepisami oraz ogólnymi specyfikacjami technicznymi.
1.7. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo
na terenie budowy oraz zgodność wszelkich czynności i ich efektów z Przedmiarem
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić w terminie określonym
w dokumentach kontraktowych zgodnie z zasadami podanymi w ST „Wymagania
ogólne”.
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia wraz z wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto przekaże SST i Przedmiar
robót.
Przejmując teren budowy, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu pomieszczeń do chwili ostatecznego odbioru robót. Koszty
związane z odtworzeniem i naprawą uszkodzonych lub zniszczonych elementów
konstrukcji lub wyposażenia ponosi Wykonawca.
1.7.2. Zgodność robót z Przedmiarem robót i SST
Przedmiar robót, SST, oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w chociażby
jednym dokumencie są dla Wykonawcy obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej
dokumentacji. Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności, błędów
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a także niezgodność materiałów i robót
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z elementów budowli, określa ST „Wymagania ogólne”.
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy. Wszelkie zmiany i aktualizacja tego projektu,
wprowadzane w zależności od potrzeb, wymagają ponownego zatwierdzenia.
Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i jest wliczony w cenę umowną.
1.7.4. Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót, takie jak ochrona środowiska
w trakcie ich wykonywania, ochrona przeciwpożarowa, ochrona własności publicznej
i prywatnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie robót oraz sprawy
związane z przestrzeganiem prawa, są omówione w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Podstawowymi materiałami zastosowanymi do wykonania prac remontowych według
zasad niniejszej SST są:
2.1. systemowe panele ogrodzeniowe typu 4D(4 wytłoczenia) o wym. 165x250 cm.
Drut fi 5 mm oczka 200x50 mm ocynkowany w powłoce poliestrowej, kolor zielony,
4 mocowania,
2.2. brama z systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D (4 wytłoczenia) o wys.
200 cm x 500cm ze słupkami 100 x 100 mm. Drut fi 5mm oczka 200x50mm
ocynkowany w powłoce poliestrowej kolor zielony w ramie
z zamkiem i
blokadą skrzydła,
2.3. brama z systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D (4 wytłoczenia) o wys.
200 cm x 400 cm ze słupkami 100 x 100 mm. Drut fi 5mm oczka 200x50mm
ocynkowany w powłoce poliestrowej kolor zielony w ramie z zamkiem i blokadą
skrzydła,
2. 4. furtka z systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D (4 wytłoczenia) o wys.
200cmx100cm ze słupkami 100x100mm. Drut fi 5mm oczka 200x50mm ocynkowany
w powłoce poliestrowej kolor zielony w ramie z zamkiem i klamkami.
3. Sprzęt
Sprzęt wykorzystywany do realizacji robót powinien być zgodny z wymaganiami
ST „Wymagania ogólne” i ofertą Wykonawcy oraz zaaprobowany przez inspektora
nadzoru.
3.1. Narzędzia i urządzenia służące do wykonania prac remontowych - zgodne
z przyjętą technologią i zaleceniami producenta.
3.2. Sprzęt pomiarowy, służący do prowadzenia prac montażowych, kontroli jakości
wykonania robót i obmiaru robót, zgodny z ST ”Wymagania ogólne” .
3.3. Drobny sprzęt pomocniczy-elektronarzędzia, narzędzia spalinowe i ręcznezgodnie z ST ”Wymagania ogólne”.
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4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu podano w ST
„Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów pomocniczych i sprzętu pomocniczego może się odbywać
dowolnymi środkami transportowymi, zgodnie z wymaganiami ogólnymi
i zaleceniami producentów.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie na miejsce wbudowania materiały,
zgodnie z ustaleniami punktów 2 i 4 niniejszej Specyfikacji.
Ewentualne elementy prefabrykowane Wykonawca może wykonać we własnym
zakresie lub zlecić ich wykonanie, ponosząc wszelkie związane z tym koszty.
5.2.2.Wykonanie robót przygotowawczych (CPV- 45100000-8) zgodnie
z ST „Roboty przygotowawcze”. Przedmiarem robót i zaleceniami Inspektora
nadzoru. Kolejność wykonywanych robót przygotowawczych należy dostosować
do dalszych etapów prac.
Zasadnicze roboty obejmują:
5.2.2.1. Rozebranie ogrodzenia siatki w ramkach na słupkach metalowych
wraz z bramami wraz z cokołami,
5.2.2.2. Wykopanie dołu i obetonowanie słupków 80x80x3 (ocynkowane
i malowane proszkowo i cokoły prefabrykowane wys 30 cm
5.2.2.3 Dostawa i montaż systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D(4
wytłoczenia) o wym. 165x250 cm. Drut fi 5 mm oczka 200x50 mm ocynkowany
i powłoce poliestrowej, kolor zielony, 4 mocowania
5.2.2.4. Dostawa i montaż bramy z systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D
(4 wytłoczenia) o wys. 200 cm x 500cm ze słupkami 100 x 100 mm. Drut fi 5mm
oczka 200x50mm ocynkowany w powłoce poliestrowej kolor zielony w ramie
z zamkiem i blokadą skrzydła,
5.2.2.5. Dostawa i montaż bramy z systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D
(4 wytłoczenia) o wys. 200cmx400cm ze słupkami 100x100mm. Drut fi 5mm oczka
200x50mm, ocynkowany w powłoce poliestrowej, kolor zielony w ramie z zamkiem
i blokadą skrzydła,
5.2.2.6. Dostawa i montaż furtki z systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D
(4 wytłoczenia) o wys. 200cmx100cm ze słupkami 100x100mm. Drut fi 5mm oczka
200x50mm ocynkowany w powłoce poliestrowej kolor zielony w ramie z zamkiem
i klamkami.
5.2.2.7. Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.

-66. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program
zapewnienia jakości (PZJ) zgodny z wymaganiami ogólnymi ). Zasady
pobierania próbek oraz prowadzenia badań i pomiarów są omówione
w punktach od 6.2. do 6.6. „Wymagań ogólnych”.
Oprócz zaleceń związanych z dokumentami budowy, zawartymi
w „Wymaganiach ogólnych” (pkt. 6.8), sugeruje się okresowe archiwizowanie
tych dokumentów w formie elektronicznej, poprzez ich skanowanie i zapisanie
na płytce CD lub DVD, w celu ich łatwiejszego odtworzenia w przypadku
zaginięcia.
6.2. Kontrola materiałów użytych do wykonania robót polega na wizualnej ocenie
ich stanu po dostarczeniu na plac budowy oraz sprawdzeniu zgodności liczby
elementów lub ilości materiałów, wymiarów oraz wszelkich innych parametrów
z przedmiarem robót i aprobatami technicznymi IBD i M.
Parametry techniczne stosowanych materiałów oraz dopuszczalne odstępstwa
od nich powinny być zgodne z obowiązującymi normami.
Elementy z uszkodzeniami, których nie da się usunąć na placu budowy, bądź
nie odpowiadające wymiarom podanym w przedmiarze robót, zamówieniach
składanych przez Wykonawcę lub w aprobatach, powinny być zwrócone
producentowi.
6.2.1. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać atest producenta
oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Aprobatę
techniczną oraz być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznych.
6.3. Kontrola jakości wykonania polega na ocenie zgodności prowadzonych robót
i uzyskanych efektów z Przedmiarem robót i niniejszą SST.
6.3.1.Kontrola jakości prac - zgodnie ze specyfikacjami ogólnymi dotyczącymi
poszczególnych robót.
6.3.2.Kontrola prawidłowości osadzenia drzwi polega na ocenie ich stanu po
zamontowaniu, sprawdzeniu możliwości ich otwarcia i wykończenia krawędzi.
7.

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót są podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1.
1 m2 wykonanego demontażu,
7.1. 1 mb. dostawa i montażu systemowych paneli ogrodzeniowych,
7.2. 1 kpl. dostawy i montażu bramy i furtki.

8.

Odbiór robót
Ogólne zasady obiorów oraz związane z nimi dokumenty, czynności i procedury
są omówione w ST „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbiór robót winien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu prac.
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza powiadamiając
Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie możliwie
najkrótszym po zgłoszeniu (przyjmuje się, że nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia). Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Przedmiarem
robót, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wyniki pozytywne.
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przez Inspektora odbioru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny (końcowy)
- odbiór pogwarancyjny
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości
wykonania i zgodności z Przedmiarem robót tych prac, które w dalszym
ciągu realizacji robót ulegną zakryciu..
8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części
robót, i jest dokonywany według zasad analogicznych jak przy odbiorze
końcowym. Za część robót mogącą podlegać odbiorowi częściowemu uznaje się:
- prace remontowe-budowlane,
- prace wykończeniowe.
8.4.Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości
robót oraz ich zgodności z Przedmiarem robót, zaleceniami Inspektora nadzoru
i niniejszą SST. Gotowość wykonanych robót do odbioru końcowego wykonawca
zgłasza powiadamiając Inspektora nadzoru. W toku odbioru Komisja zapozna się
z realizacją ustaleń i zaleceń przyjętych w czasie odbiorów prac zanikających
i odbiorów częściowych, a w przypadku stwierdzenia ich niewykonania przerwie
odbiór i ustali jego nowy termin. W protokole odbioru końcowego komisja zestawi
konieczne do wykonania roboty poprawkowe i uzupełniające oraz ustali termin ich
realizacji.
8.5. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania prac zleconych przy odbiorze
końcowym oraz usunięcia wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten
polega na ocenie wizualnej wykonanych prac. Uszkodzenia mechaniczne nie mogą
być uważane za wady objęte gwarancją, natomiast uznaje się za wady uszkodzenia
powstałe w wyniku normalnego użytkowania pomieszczeń.
Podstawa płatności

8.

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
oraz pozostałych ogólnych specyfikacjach technicznych.
9.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana
przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
9.3. Cena jednostkowa lub wartość ryczałtowa robót powinna uwzględniać wszystkie
roboty związane z wykonaniem remontu i być skalkulowana przez Wykonawcę
na podstawie udostępnionego mu Przedmiaru robót.
9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzone roboty
będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów i zamontowanych elementów gotowych
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu oraz ewentualnych
ubytków,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
podatku VAT.
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Przepisy związane
1.1.

Przepisy ogólne:
Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1974 z późniejszymi zmianami
(D.U. Nr 89, poz. 414).

1.2.

Normy dotyczące materiałów:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3
W MIKOŁOWIE - BUJAKOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 1

Inwestor :

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
ul. K. Miarki 9, 43-190 Mikołów

Adres inwestycji:
ul. Szkolna 1, Mikołów - Bujaków
Nr geodezyjny działki: 1147/45
Projektant:

mgr inż. arch. Jolanta Krawczyk
nr upr. 725 / 87 UW Katowice

podpis.....................

Jednostka projektowa:
Pracownia Architektury i Reklamy „PAR”
ul. Konstytucji 3 Maja 55, 43- 190 Mikołów.

OŚWIADCZENIE
autora projektu

Zgodnie z art. 20 ust., 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt został
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wrzesień 2010

Projekt zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie - Bujakowie

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:
OPIS TECHNICZNY
I. Część opisowa:
1. Podstawa opracowania projektu
2. Zakres opracowania
3. Opis stanu istniejącego
3.1. Sprawy terenowo-prawne
3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu
3.3. Inwentaryzacja zieleni
3.3.1.
Ogólny opis istniejącego drzewostanu
3.3.2.
Inwentaryzacja istniejącego drzewostanu
4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Ogólny opis projektowanego zagospodarowania terenu
4.2. Ukształtowanie terenu i projektowane nawierzchnie
4.3. Projektowane oświetlenie i monitoring terenu
4.4. Projektowany drenaż boisk
4.5. Bilans terenu
5. Wytyczne budowlane – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
5.1. Rozbiórki i demontaż istniejących elementów zagospodarowania
5.2. Boisko wielofunkcyjne z bieżniami i skocznią do skoku w dal
5.2.1. Bieżnia
5.2.2. Skocznia do skoku w dal
5.3. Boisko do piłki plażowej
5.4. Krąg rzutni
5.5. Plac zabaw „Radosna Szkoła”
5.6. „Letnia klasa”
5.7. Ścieżka zdrowia
5.8. Ogrodzenia i piłko chwyty
5.9. Obudowa śmietnika
5.10. Parking na rowery
5.11. Nawierzchnia z kostki brukowej
5.12. Nawierzchnia mineralna
5.13. Zieleń projektowana
5.14. Mała architektura – dodatkowe elementy zagospodarowania
terenu
6. Etapowanie inwestycji
7. Uwagi
8. Załączniki
- Uprawnienia i zaświadczenie z Izby projektanta

Październik 2010
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II.

Część rysunkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja zieleni oraz rozbiórki i wyburzenia
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I.
1.

CZĘŚC OPISOWA

Podstawa opracowania projektu


Umowa nr 40/2010 z dnia 02.08.2010 r. zawarta z Zarządem Szkół
i Przedszkoli Mikołowskich,



Umowa nr 49/2010 z dnia 04.10.2010 r. na opracowanie dokumentacji robót
dodatkowych, zawarta z Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich,



Mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej, opracowana przez firmę
MAPAN z Katowic, KERG 621-195/2010, wraz z wywiadami branżowymi,



Inwentaryzacja zieleni opracowana przez firmę MAPAN z Katowic,



Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego boiska
opracowana przez Przedsiębiorstwo „Morion” Sp. z o.o.



Wizje w terenie,



Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wykonane we własnym zakresie,



Inspekcja TV kanalizacji deszczowej,



Uzgodnienia z Użytkownikiem,



Uzgodnienia międzybranżowe,



Obowiązujące przepisy,

sportowego,

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje teren należący do Zespołu Szkół nr 3 w granicach
istniejącego ogrodzenia. Projekt zagospodarowania działki zawiera: projekt boiska
wielofunkcyjnego z 3 torową bieżnią okólną, drenażem, oświetleniem i piłkochwytami,
projekt 3 torowej bieżni sprinterskiej ze skocznią do skoku w dal, projekt boiska do
piłki plażowej, zagospodarowanie placu zabaw i ścieżki zdrowia z urządzeniami do
ćwiczeń, oraz elementy małej architektury obejmujące: „letnią klasę”, parking
rowerowy i wymianę ogrodzenia zewnętrznego, projekt obejmuje również
rozplanowanie terenów zielonych (inwentaryzację istniejącej zieleni i nowe nasadzenia).
3. Opis stanu istniejącego
2.1. Sprawy terenowo-prawne
Zespół Szkół nr 3, położony jest w Mikołowie - Bujakowie na działce nr 1147/45
o powierzchni 1,2063 ha.
Cały teren stanowi własność gminy Mikołów i znajduje się w zarządzie Zespołu Szkół.
3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu
Działka objęta opracowaniem położona jest w rozproszonej zabudowie miejskiej,
przy ulicy Szkolnej w Mikołowie - Bujakowie. Działka ma nieregularny kształt. Od
strony północnej graniczy z ulicą Cmentarną, a od wschodu z ulicą Szkolną, z
pozostałych stron graniczy z terenami zielonymi, niezabudowanymi.
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Zabudowania Zespołu Szkół zlokalizowane są w północno – wschodniej części
działki i składają się z dwóch dwukondygnacyjnych pawilonów połączonych łącznikiem
z parterową salą gimnastyczną. Część zachodnia działki przeznaczona jest na tereny
sportowe, tzn. dwa asfaltowe boiska, jedno do mini piłki nożnej lub piłki ręcznej (o
wymiarach: 42 x 20 m, drugie do koszykówki o wymiarach: 25 x 13,5 m.
Nawierzchnia boisk jest nierówna (tworzą się kałuże) i częściowo popękana, brak jest
obrzeży. Boiska wyposażone są w urządzenia zamontowane na stałe: bramki (2), stojaki
do koszykówki (4 w tym 2 mniejsze i 2 większe). Wzdłuż zachodniej granicy działki
zlokalizowana jest bieżnia sprinterska o nawierzchni z mączki ceglanej z obrzeżami
betonowymi. Nawierzchnia bieżni jest poprzerastana chwastami i trawą, obrzeża są
wykrzywione i częściowo uszkodzone.

Widok bieżni i fragmentu boiska

Widok boiska do koszykówki

Październik 2010
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Widok boiska do piłki ręcznej (nożnej)

Boiska nie posiadają odwodnienia, oświetlenie stanowią dwa słupy z reflektorami
zlokalizowane przy zachodniej granicy działki.
Wyposażenie terenów sportowych uzupełnia kilka ławek bez oparć.
Od strony północno – wschodniej zlokalizowany jest wjazd na działkę (rozwierana
brama szer. 4,0 m) prowadzący na wybrukowany, betonową kostka brukową, parking.
Zarówno wjazd jak i parking są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają
przebudowy ani remontu. W narożniku parkingu znajduje się blaszany garaż na
samochód osobowy, a obok w wybrukowanej „zatoczce” ustawione są kontenery na
śmieci. Na trawniku w pobliżu parkingu i południowego skrzydła budynku szkoły,
zlokalizowana jest nieużytkowana studnia głębinowa (stanowiąca własność Zakładu
Inżynierii Miejskiej w Mikołowie). Wystający ponad teren betonowy krąg z włazem
„zabezpieczonym’ przerdzewiałą lekką pokrywą z blachy, zagraża bezpieczeństwu
dzieci poruszających się po terenie i prawdopodobnie jest przyczyną ciągłego
nawadniania gruntu, co powoduje, że teren ten nie nadaje się do użytkowania.

Widok parkingu

Od strony północnej zlokalizowane są 2 bramy wjazdowe: gospodarcza (zaopatrzenie
kuchni) i brama główna połączona z furtką. Na teren działki można także wejść przez
furtkę od strony południowej. Istniejące chodniki i podjazdy również wykonane z kostki
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betonowej są w dobrym stanie nadającym się do użytkowania. Od strony południowej
budynku szkoły zlokalizowany jest asfaltowy plac apelowy. Przed wejściem do
budynku od strony placu znajduje się betonowy podest ograniczony od zachodu
murkiem. Przed placem znajduje się element małej architektury w postaci betonowej
tablicy z wykonanym z mozaiki godłem państwowym (nieaktualnym). Wszystkie te
elementy są w złym stanie technicznym (występują spękania, ubytki
i nierówności) i od wielu lat nie są wykorzystywane.
Na terenie działki szkolnej od strony południowo – wschodniej znajduje się betonowy
basen przeciwpożarowy, oddzielony od reszty terenu ogrodzeniem z siatki na słupkach
stalowych z bramą rozwieraną od strony południowej. Od wielu lat zbiornik ten nie
spełnia już swojej pierwotnej funkcji, jest zniszczony (beton popękany, elementy
stalowe balustrad i schodów są skorodowane) i zarośnięty roślinnością, a zniszczone
ogrodzenie nie zabezpiecza skutecznie dostępu, co powoduje zagrożenie dla dzieci. W
ogrodzeniu terenu basenu od strony południowej znajduje się dwuskrzydłowa brama.
Teren wokół basenu jest utwardzony betonowymi płytami chodnikowymi luźno
ułożonymi, poprzerastanymi trawą. Od wschodu (w granicy działki) zlokalizowany jest
parterowy budynek należący do pobliskiego klubu sportowego. Dwa wejścia do
budynku prowadzą z terenu działki objętej opracowaniem.

Widok basenu przeciwpożarowego

Pozostałą część działki stanowi zieleń. Na terenie występują drzewa i krzewy objęte
inwentaryzacją.
Działka w całości jest ogrodzona. Ogrodzenie jest zróżnicowane. Od strony północnej
jest to ogrodzenie składające się z przęseł stalowych mocowanych do stalowych słupów
osadzonych w pełnym murowanym cokole z bloczków betonowych. Część przęseł jest
rozebranych, cokół jest zniszczony z odpadającym tynkiem. Bramy i furtki są
skorodowane i wypatrzone. Pozostałe ogrodzenie to siatka pleciona mocowana do
prefabrykowanych słupków betonowych, z niewielkim fragmentem ogrodzenia z siatki
cięto – ciągnionej na słupkach stalowych. Całe ogrodzenie od strony wschodniej,
zachodniej i południowej, oraz ogrodzenie basenu przeciwpożarowego, nie posiada
cokołu.
Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociąg, kanalizacja sanitarna i
deszczowa, oraz kable energetyczne i teletechniczne. Przez południowo – zachodni
narożnik działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna NN.
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3.3. Inwentaryzacja zieleni
3.3.1. Ogólny opis istniejącego drzewostanu
Na zadrzewienie występujące w granicach przedmiotowego obiektu składają się
szpalery drzew rosnących:
- wzdłuż ogrodzenia od strony zachodniej (17 szt.)
- między ogrodzeniem a budynkiem szkoły na powierzchni zatrawionej (9 sztuk),
- wzdłuż ogrodzenia basenu przeciwpożarowego (od zachodu i północy (24 sztuki),
Ponadto zinwentaryzowano pojedyncze drzewa od frontu działki (ul. Cmentarna) – 6
sztuk, 13 sztuk pojedynczych drzew, które rosną w południowo – wschodniej części
działki, oraz 5 sztuk przy południowym ogrodzeniu.
Wśród drzew dominują drzewa liściaste: lipy, jesiony i wierzby oraz pojedyncze
klony i topole. Występują też drzewa iglaste: modrzewie i sosny. Stan drzew jest dobry,
żadne z drzew nie koliduje z projektowanym zamierzeniem. Jedynie gałęzie wierzb w
pobliżu basenu przeciwpożarowego należy przyciąć.
Od strony północnej budynku znajdują się klomby obsadzone roślinnością ozdobną
średnią i niską. Występują tu zarówno rośliny liściaste jak i iglaste zimozielone. Projekt
nie ingeruje w tę część zagospodarowania.
3.3.2.

Inwentaryzacja istniejącego drzewostanu

Szczegółowe informacje dotyczące drzew występujących na terenie działki zawarto
w poniższej tabeli. Numery drzew odpowiadają numerom naniesionym na rysunkach.
nr
drzewa

nazwa łacińska

1

Salix alba L.

2

Salix alba L.
Fraxinus
excelsior L.
Acer
platanoides L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

nazwa
polska
Wierzba
biała
Wierzba
biała
Jesion
wyniosły
Klon
zwyczajny
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa

il.
pni

obw.
pnia
1[cm]

1

210

7

48

1

126

1

84

1

180

1

127

1

140

1

86

1

131

1

106

3

98

1

141

1
1

121
128

obw.
pnia
2[cm]

obw.
pnia
3[cm]

obw.
pnia
4[cm]

obw.
pnia
5[cm]

obw.
pnia
6[cm]

obw.
pnia
7[cm]

44

40

39

34

34

31

92

76
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mill.
Tilia cordata
Mill.
Salix alba L.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Fraxinus
excelsior L.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.

30

Salix alba L.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.

31

Populus nigra L.

32

Populus nigra L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Tilia cordata
Mill.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Acer
platanoides L.
Fraxinus

25
26
27
28
29

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Wierzba
biała
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Jesion
wyniosły
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Wierzba
biała
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Topola
czarna,
sokora
Topola
czarna,
sokora
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Klon
zwyczajny
Jesion

1

70

1

247

1

66

1

133

1

132

1

112

1

118

1

155

1

130

1

247

1

70

1

126

1

121

1

122

1

156

1

104

1

44

3

136

1

45

2

64

1

56

1

17

1

30

1

19

1

124

1

125

1
1

92
130

osłabione

124

29

59
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51

excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Fraxinus
excelsior L.
Quercus robur
L.
Quercus robur
L.

52

Larix decidua L.

53

Larix decidua L.
Pinus sylvestris
L.
Pinus sylvestris
L.
Betula pendula
Roth
Pinus sylvestris
L.
Pinus sylvestris
L.

43
44
45
46
47
48
49
50

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Larix decidua L.
Pinus sylvestris
L.
Pinus sylvestris
L.
Pinus sylvestris
L.
Larix decidua L.
Tilia cordata
Mill.
Acer
pseudoplatanus
L.
Fraxinus
excelsior L.
Pinus sylvestris
L.
Pinus sylvestris
L.
Larix decidua L.
Fraxinus
excelsior L.
Acer

wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Modrzew
europejski
Modrzew
europejski
Sosna
zwyczajna,
Sosna
zwyczajna,
Brzoza
brodakowata
Sosna
zwyczajna,
Sosna
zwyczajna,
Modrzew
europejski
Sosna
zwyczajna,
Sosna
zwyczajna,
Sosna
zwyczajna,
Lipa
drobnolistna
Klon jawor,
jawor
Jesion
wyniosły
Sosna
zwyczajna,
Sosna
zwyczajna,
Modrzew
europejski
Jesion
wyniosły
Klon jawor,

1

100

1

137

1

173

1

99

1

153

1

132

1

155

1

54

1

51

1

80

1

46

1

85

1

47

1

108

1

51

1

23

1

83

1

65

1

63

1
1

53
72

3

31

32

2

11

17

4

10

12

1

25

1

56

1

66

1
1

149
135
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pseudoplatanus
L.
72
73

Larix decidua L.
Pinus sylvestris
L.

74

Salix alba L.

75

Salix alba L.

jawor
Modrzew
europejski
Sosna
zwyczajna,
Wierzba
biała
Wierzba
biała

1

65

1

85

1

200

1

215

4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Ogólny opis projektowanego zagospodarowania terenu
Aby uporządkować cały teren działki szkolnej i sprawić by służył zarówno dzieciom
młodszym i starszym, oraz mieszkańcom dzielnicy, zaproponowano nowe
zagospodarowanie terenu w granicach ogrodzenia.
Przewidziano podział na tereny sportowe, teren placu zabaw „Radosna szkoła” i „letnią
klasę”. Pozostały teren przeznaczono na zieleń, wśród której przebiega ścieżka zdrowia
z placykami, na których znajdą się urządzenia do ćwiczeń.
Tereny sportowe zlokalizowane w południowej i zachodniej części działki obejmują:
wielofunkcyjne boisko o nawierzchni elastycznej. Wymiary boiska będą pozwalały na
grę w piłkę ręczną (lub mini piłkę nożną) w liniach rozgraniczających 20,0 x 40,0 m, z
bramkami 5,0 x 2,0 m. W poprzek dużego boiska zostały zlokalizowane dwa boisko do
koszykówki o wymiarach 28,0 x 15,0 m, każde z dwoma stojakami na kosze
montowanymi na stałe do podłoża, oraz boisko do gry w siatkówkę w obrysie 18,0 x
9,0m ze słupkami do siatki demontowanymi na czas innych gier. Wokół boiska biegnie
3 torowa bieżnia okólna (dł. 1 pętli ok. 160 mb), łącząca się od zachodu z bieżnią
sprinterską długości 60m (+ 1 m na start i 4 m na wyhamowanie) oraz skocznią do
skoku w dal. W miejscu istniejącego basenu przeciwpożarowego zaprojektowano
boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 16 x 8 m z 4 m obrzeżem
zabezpieczonym wałem z piasku w workach. W pobliżu tych obiektów zlokalizowane
są elementy uzupełniające jak krąg do rzutu piłeczką i stół do gry w tenisa stołowego
(zewnętrzny, montowany na stałe).
Plac zabaw dla dzieci młodszych w ramach programu „Radosna szkoła” został
zlokalizowany w centralnej części działki, bezpośrednio przy budynku szkoły (na
miejscu placu apelowego). W ramach placu zabaw wydzielonego ogrodzeniem,
przewidziano następujące urządzenia: zestaw wspinaczkowy z zadaszoną wieżą,
zjeżdżalnią i schodkami wejściowymi, huśtawkę wahadłową dwustanowiskową,
huśtawkę typu „ważka” z 4 siedziskami, zabawkę typu bujak na 3 sprężynach, poza
ogrodzeniem przewidziano urządzenia do gier umysłowych: tablicę do gry w „kółko
i krzyżyk” i 3 stoliki do gry w szachy lub warcaby (lub inne gry planszowe).
W zachodniej, zacisznej i osłoniętej drzewami części działki zlokalizowana została
„letnia klasa” wyposażona w 3 częściową tablicę rysunkową i ławeczki bez oparć. Klasa
zostanie dodatkowo osłonięta gęstą zielenią średniej wysokości, co stworzy „zamknięte
wnętrze” klasy. Jako uzupełnienie „letniej klasy”, w jej pobliżu, zaprojektowano
ogródek szkolny w postaci kwadratów otoczonych ścieżkami z kostki brukowej,
przeznaczony do uprawy przez dzieci wybranych roślin (zioła, kwiaty, warzywa).
Pomiędzy opisanymi wyżej elementami zagospodarowania terenu, oraz istniejącą i
projektowaną zielenią będzie przebiegać ścieżka zdrowia. Wzdłuż całej trasy będzie
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zlokalizowanych 10 różnych urządzeń sportowych jak: równoważnia, zestaw do
podciągania, słupki do slalomu, płotki do przeskoków, zestaw „brzuch”, ruchomy
pomost, poręcze gimnastyczne, drabinka pozioma, zestaw do wspinania i zestaw do
pompek, wraz z tablicami informacyjnymi w jaki sposób należy z nich korzystać. Każde
urządzenie sportowe wymaga minimalnej strefy bezpiecznego użytkowania, która
wyznacza powierzchnię i kształt placyków przeznaczonych do ćwiczeń. Ścieżka
zdrowia będzie stanowić uzupełnienie programu wychowania fizycznego dla uczniów.
Długość ścieżki wynosi ok. 200,0 m.
Przy głównym wejściu do szkoły przewidziano wybrukowany plac ze stojakami na
rowery. Istniejący placyk na kontenery na śmieci zostanie zadaszony i obsadzony
pnączami. Dodatkowo przewidziano montaż ławeczek wypoczynkowych i osłon na
drzewa, oraz lokalizację kilku „parkowych” koszy na śmieci.
Tereny zielone zostaną uporządkowane i dodatkowo obsadzone roślinnością okrywową
i ozdobną.
Istniejące ogrodzenie zostanie rozebrane i zastąpione nowym z gotowych paneli typu 3D
z drutu powlekanego, na słupkach systemowych osadzanych w prefabrykowanych
stopach fundamentowych z betonowymi belkach cokołowymi. Aby uniknąć
podwójnego grodzenia boisk, zlokalizowanych w pobliżu granicy działki (piłkochwyt +
ogrodzenie), na tych odcinkach zaprojektowane zostało ogrodzenie wys. 4m, a na
pozostałych wysokości ok. 2 m. Tylko pomiędzy budynkiem szkoły, a boiskiem został
zaprojektowany wolnostojący piłkochwyt wys. 4 m. Teren projektowanego boiska do
piłki plażowej zostanie połączony z resztą działki. W ramach ogrodzenia zostanie
wydzielony chodnik z możliwością niezależnego wejścia do budynku nienależącego do
Zespołu Szkół. Lokalizacja głównego wejścia do szkoły i bram pozostanie bez zmian,
dodatkowo zaprojektowano 2 furtki umożliwiające wejście na tereny sportowe od
północy i południa.
W ramach prac instalacyjnych przewidziano oświetlenie i monitorowanie boisk, oraz
drenaż nawierzchni przepuszczalnych z podłączeniem do istniejących studni kanalizacji
deszczowej. W ramach prac dodatkowych została przeprowadzona inspekcja, za
pomocą kamery TV, kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód deszczowych z
budynku szkoły) z rur spustowych od strony południowej, zachodniej i północnej, oraz
został opracowany projekt nowych odcinków kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do istniejącej studni.
4.2.
Ukształtowanie terenu i projektowane nawierzchnie
Teren działki jest płaski. Różnica wysokości dla całej działki wynosi ok. 1,5 m i
zawiera się pomiędzy 343,90 m n.p.m. od strony południowej, a 342,40 m n.p.m. od
strony północnej.
Projekt zagospodarowania nie przewiduje znaczących zmian w ukształtowaniu terenu.
Jedynie ukształtowanie boisk i bieżni będzie wymagało niewielkiej korekty rzędnych
terenu, pozostałe urządzenia zostaną dostosowane do istniejącego ukształtowania.
Istniejące asfaltowe nawierzchnie boisk zostaną usunięte. Zaprojektowano różne rodzaje
nawierzchni w zależności od przeznaczenia.
Boisko wielofunkcyjne oraz pozostałe urządzenia sportowe zostaną wykończone
nawierzchnią poliuretanową na podbudowie z betonu jamistego.
Po wykonaniu podbudów i warstwy wykończeniowej, poziom nawierzchni boiska w
osi podłużnej ustala się na 342,90 m npm i 1-2% spadki w układzie kopertowym, do
poziomu 342,80 m na obwodzie.
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Nawierzchnia placu zabaw „Radosna Szkoła” zostanie wykonana zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej jako bezpieczna, elastyczna na
podbudowie z tłucznia.
Nawierzchnię „letniej klasy” i placyków pod urządzenia sportowe na ścieżce zdrowia
zaprojektowano z mączki mineralnej na podbudowie przepuszczalnej z obrzeżem
betonowym. Wijąca się w trawie ścieżka zdrowia zostanie wyłożona płytami
betonowymi typu „rybia łuska” na 3 cm podsypce piaskowej.
Plac na rowery i dodatkowe ścieżki łączące projektowane elementy zagospodarowania
zostaną wyłożone brukową kostką betonową o gr. 6 cm.
Plac przy boisku do piłki plażowej zostanie wyłożony kostką gr. 8 cm (dostawa i
wymiana piasku).
Pozostały teren będzie stanowił powierzchnię biologicznie czynną i zostanie obsiany
trawą oraz obsadzony zielenią ozdobną.
4.3.
Projektowane oświetlenie i monitoring terenu
Projektowana instalacja oświetlenia i monitoringu terenu jest przedmiotem odrębnego
opracowania branżowego. Lokalizacja lamp i przebieg sieci zostały naniesione na
projekt zagospodarowania terenu.
Dla oświetlenia boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano projektory MVP 506 firmy
PHILIPS z lampami metalohalogenkowymi HPI-TP 250W, zamontowane po dwie lub
trzy na słupach o wys. 9,00 m - w ilości 6 szt.
Dla oświetlenia pozostałego terenu szkolnego zaprojektowano latarnie typu parkowego
z oprawą oświetleniową 100W na słupach o wys. 6,00 m w ilości 5 szt. od strony
północnej i 6 szt. od strony południowej.
4.4.
Drenaż boisk i odprowadzenie wód deszczowych z dachu
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej (drenaż boisk i odprowadzenie wód
deszczowych z dachu) jest przedmiotem odrębnego opracowania branżowego.
Przewidziano drenaż pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z bieżniami i pod boiskiem
do plażowej piłki siatkowej. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji kanalizacji deszczowej
w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z dachu stwierdzono, że część sieci jest
niedrożna i prowadzi pod budynek. Istniejące rury deszczowe od strony zachodniej,
południowej i północnej zostaną połączone nowym odcinkiem sieci i włączone do
istniejącej studni kanalizacyjnej (o odpowiedniej głębokości) od strony północnej.
4.5. Bilans terenu (stan projektowany):
Powierzchnia zabudowy (budynki szkoły)
Powierzchnia biologicznie czynna
Nawierzchnia syntetyczna w tym:
urządzenia sportowe
plac zabaw
Nawierzchnia mineralna w tym:
placyki pod urządzenia sportowe
„letnia klasa”
ścieżki w ogródku szkolnym
Nawierzchnia z płyt betonowych
Nawierzchnia brukowa istniejąca
Naw. brukowa projektowana(w tym 135 m2 gr. 8cm) Razem powierzchnia działki
Październik 2010
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5. Wytyczne budowlane
5.1. Rozbiórki i demontaż istniejących elementów zagospodarowania
Roboty rozbiórkowe obejmują:
 rozebranie nawierzchni asfaltowych (boiska, plac apelowy, plac na rowery),
 rozebranie elementów betonowych (boczne ściany zbiornika p.pożarowego, taras od
strony południowej, tablica z godłem),
 demontaż urządzeń sportowych i ławek,
 demontaż fragmentów istniejącej kanalizacji deszczowej,
 demontaż wszystkich ogrodzeń,
 rozebranie nawierzchni z mączki ceglanej,
 rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych (przy basenie p.pożarowym)
 rozebranie fragmentów opaski z kostki brukowej,
Poszczególne roboty rozbiórkowe wiążą się z projektowanym zagospodarowaniem i należy je
wykonać przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych jak: budowa boisk,
ogrodzenia, placu zabaw, czy kanalizacji deszczowe, a po zakończeniu prac doprowadzić do
stanu zgodnego z projektem. Natomiast część robót rozbiórkowych takich jak np. rozebranie
betonowego tarasu przy budynku, czy rozbiórka opaski z kostki betonowej, wymagają
odtworzenia elementów budowlanych. Po wyburzeniu tarasu odsłonięty fragment ściany
zewnętrznej należy zaizolować, ocieplić i otynkować zgodnie z technologią i kolorystyką
istniejącą. Po wykonaniu projektowanej kanalizacji deszczowej z rur spustowych, rozebraną
opaskę przy budynku należy odtworzyć wraz z uzupełnieniem brakujących fragmentów po
rozebraniu tarasu.
5.2. Boisko wielofunkcyjne z bieżniami i skocznią do skoku w dal
Podstawowym elementem projektowanego zagospodarowania terenu jest boisko
wielofunkcyjne z 3 torową bieżnią okólną, połączoną z bieżnią sprinterską i skocznią do
skoku w dal. Boisko wraz z bieżnią ma kształt owalny o wymiarach osiowych: 61,0 x 36,5 m.
Teren w obrębie boiska jest płaski, w bardzo niewielki stopniu opada w kierunku północnym.
Różnica wysokości w tym rejonie wynosi ok. 0,9 m. Zawiera się pomiędzy 342,51 m n.p.m. a
343,39 m n.p.m.
Po wykonaniu podbudów i warstwy wykończeniowej, poziom nawierzchni boiska w osi
podłużnej ustala się na 342,90 m n.p.m. z 0,5% spadkami w układzie kopertowym do
poziomu 342,80 m na obwodzie.
Projektowana nawierzchnia boiska o zwartej strukturze przepuszczalnej dla wody zostanie
wykonana z następujących warstw:
bezspoinowa mata z czarnego granulatu gumowego połączonego lepiszczem
poliuretanowym z kolorowym natryskiem systemem poliuretanowym z drobnym granulatem
gumowym - grubości 12 mm,
beton jamisty B15 całkowicie przepuszczalny dla wody o grubości 10 cm,
piasek warstwa grubości 5 cm (po ubiciu),
geowłóknina drenarsko separujaca,
kruszywo łamane Ø 0-31,5 mm – grubości 5 cm,
kruszywo łamane Ø 31,5-64 mm – grubości 10 cm,
drenaż wg odrębnego opracowania branżowego,
Nawierzchnia musi posiadać:
- ważną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB
- Atest Higieniczny PZH.
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- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry
techniczne).
Podbudowa z betonu jamistego musi być wykonana zgodnie z PN-91/B-06263.
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm, osadzonym
na ławie betonowej.
Wyposażenie boiska:
Bramki do piłki nożnej łącznie z tulejami montażowymi – 5,0 x 2,0 m – 2 kpl.
aluminiowe, osadzone na stałe w betonowych stopach fundamentowych 1,00 x 0,40 m na
głębokości 0,80 m jak na rysunkach. Fundament betonowy z betonu B20.
Stojaki do koszykówki łącznie z tulejami montażowymi – 4 kpl.
Konstrukcja kosza ma być przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska
szkolne). Całość konstrukcji cynkowana ogniowo. Stojak wyposażony w tablice epoksydowe
o wymiarach 130 x 90 cm z obręczą cynkowaną i siatką łańcuchową. Wysięg ramienia 1,6 m.
Słup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podłożu boiska. Tuleje będą zabetonowane
w stopach fundamentowych 1,00 x 1,00 m na głębokości 0,90 m. Fundament wykonać z
betonu B20.
Ze względu na lokalizację słupów pomiędzy boiskiem a bieżnią, należy zastosować specjalne
poduszki ochronne na pionowych elementach słupów.
- Słupki do siatkówki (do mocowania siatki na różnej wysokości) łącznie z tulejami
montażowymi – 2 szt. osadzone w tulejach do wyjmowania - będą osadzane tylko na czas gry
w siatkówkę (lub inną grę przez siatkę), a następnie demontowane i przechowywane na
terenie szkoły. Po wyjęciu słupków, otwory będą zaślepiane specjalnymi pokrywami. Tuleje
będą zabetonowane w stopach fundamentowych 1,00 x 0,40m na głębokości 0,80m.
Siatka do siatkówki – 1 szt.
Fundamenty wykonać z betonu B20. Powierzchnie stykające się z gruntem należy powlec dwa
razy Bitizolem R+P lub innym środkiem izolacyjnym.
Wszystkie elementy wyposażenia boiska muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.
Kolorystyka nawierzchni:
Nawierzchnię zaplanowano w następujących kolorach: boisko główne w kolorze ceglastym,
fragmenty rozdzielające boisko od bieżni w kolorze zielonym, bieżnia w kolorze ceglastym.
Linie segregacyjne poszczególnych boisk szerokości 5 cm malowane będą farbą systemową
poliuretanową w następujących kolorach:
obrys boiska głównego oraz boisk do koszykówki w kolorze czarnym,
boisko do siatkówki i pasy bieżni w kolorze białym.
Wymiary poszczególnych boisk malować zgodnie z rys. rzutu podstawowego
zagospodarowania terenu.
5.2.1. Bieżnia
Wokół boiska wielofunkcyjnego została zaprojektowana bieżnia trzytorowa
o szerokości jednego pasa 1,20 m (w osiach). Linie oddzielające poszczególne pasy
szerokości 5 cm należy malować na biało.
Nawierzchnia bieżni będzie wykonana z takich samych warstw jak boisko wielofunkcyjne
i musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż boisko.
Proponuje się kolor nawierzchni ceglasto-czerwony.
Długość 1 obwodu bieżni liczona w osi toru wynosi odpowiednio: tor zewnętrzny - 160,00 m,
tor środkowy – 152,56 m, tor wewnętrzny – 144,28 m.
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5.2.2. Skocznia do skoku w dal
W północno - zachodniej części boiska została zlokalizowana skocznia do skoku w dal
o wymiarach 6,00 x 2,75 m, z rozbiegiem połączonym ze środkowym pasem bieżni.
W odległości 0,58 m od skrzyni skoczni należy zamontować deskę do odbicia(szer. 36 cm).
Obrzeże skrzyni należy wykonać z drewna zgodnie z rysunkiem detalu i wypełnić ją czystym,
przesianym piaskiem drobnoziarnistym.
5.3. Boisko do piłki plażowej
Po rozebraniu ścian basenu przeciwpożarowego i zdjęciu otaczających go płyt chodnikowych,
należy wykonać korytowanie nawierzchni wokół, aby otrzymać powierzchnię o wymiarach 24
x 16 m. Dno zbiornika należy oczyścić i wypełnić podsypką żwirowo – piaskową ubijaną
warstwami równocześnie układając elementy drenażu, następnie ułożyć obrzeża i
geowłókninę drenarsko – separującą. W trakcie tych prac należy wylać fundamenty pod słupki
do mocowania siatki (słupki są umieszczone w odległości 1 m od linii bocznych). Na
zakończenie całą powierzchnię zasypać suchym, czystym, przesianym piaskiem
drobnoziarnistym. Brzegi boiska należy zabezpieczyć workami wypełnionymi piaskiem
(ochrona przed uderzeniem w krawężnik i przed wysypywaniem się piasku poza boisko).
Boisko do piłki plażowej nie ma linii środkowej, linie wyznaczające boisko, to taśmy o
szerokości 5 - 8 cm ułożone bezpośrednio na piasku (zalecany kolor kontrastujący z piaskiem
- ciemnoniebieski).
5.4. Krąg rzutni
Od północnej strony boiska (poza nim), został zlokalizowany krąg do rzutu piłeczką o
średnicy 400,00 cm. Konstrukcję i obramowanie kręgu stanowi taśma stalowa, ocynkowana
gr. 6 mm z prętami poprzecznymi zabetonowanym w podbudowie. Nawierzchnia kręgu
będzie wykonana jak pozostałe nawierzchnie elastyczne (tj. nawierzchnia boiska i bieżni).
Proponuje się dwa kolory nawierzchni ceglasty na zewnątrz i zielony w środku rozdzielone
linią wymalowaną na biało o średnicy 213 cm.
5.5. Plac zabaw „Radosna szkoła”
W ramach programu „Radosna szkoła” ( zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112 dnia 7
lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna
Szkoła” z załącznikiem), zaprojektowano plac zabaw wydzielony ogrodzeniem z furtką. W
oparciu o ofertę konkretnego producenta zaproponowano następujące urządzenia zabawowe
(przedstawione urządzenia należy potraktować jako przykładowe, zapewniające różnorodną
formę aktywności dla dzieci i bezpieczne – po uzgodnieniu z Użytkownikiem można
zamontować urządzenia o podobnej funkcji i parametrach, innego producenta):
- zestaw wielofunkcyjny „Ascendo 1-C”,
- huśtawkę ważkę „libra 4”,
- huśtawkę na sprężynach „papilio 3”,
- zestaw drążków do przeplotów „pendeo”,
- huśtawkę dwustanowiskową „patis 2”
Jako dodatkowe elementy wyposażenia przewidziano:
- 3 ławki „resideo”,
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- tablicę z regulaminem placu zabaw,
- betonowy kosz na śmieci,
Wokół istniejących i projektowanych urządzeń zaprojektowano nawierzchnię elastyczną,
bezpieczną, wodoprzepuszczalną, na podbudowie z kruszywa łamanego (np. „flexi-step”) o
gr. 8 cm w kolorze pomarańczowym. Fragment dojścia do placu zabaw zostanie wyłożony
nawierzchnią o gr. 4 cm w kolorze niebieskim. Na zewnątrz ogrodzenia na terenie
ogólnodostępnym zaproponowano zamontowanie 3 stolików do gry w szachy i gry logicznej
„kółko i krzyżyk”.
5.6. „Letnia klasa” i ogródek szkolny
W południowo – wschodniej części działki została zaprojektowana „letnia klasa”
przeznaczona do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu. Dojście do letniej klasy i
fragment przy tablicy zostanie wyłożony betonową kostką brukową typu Nostalit gr. 6 cm
(kolor – pastelowa harmonia), a część wyposażona w ławeczki bez oparć zostanie wyłożona
nawierzchnią mineralną z mieszaniny mielonej cegły i wapienia. W pobliżu „letniej klasy”
będą zlokalizowane poletka do uprawy roślin przez uczniów. Zaprojektowano 3 kwatery po 9
poletek o wymiarach 1,6 x 1,6 m. Dojście do poletek i zewnętrzne ścieżki zostaną wykonane z
kostki brukowej, natomiast wewnętrzny podział w kwaterach zostanie wykonany z
nawierzchni mineralnej. Dobór roślin do nasadzeń pozostawia się nauczycielom i uczniom.
5.7. Ścieżka zdrowia
Kolejnym elementem umożliwiającym uprawianie sportu jest ścieżka zdrowia wyposażona w
urządzenia do ćwiczeń. Przykładowe urządzenia należy osadzić w fundamentach zgodnie z
wytycznymi producenta. Placyki z urządzeniami do ćwiczeń zaprojektowano z nawierzchni
mineralnej otoczonej kostką betonową tupu „bordiur” umożliwiającą łukowe wykończenie
nawierzchni, a ścieżkę pomiędzy placykami należy wykonać z betonowych płyt typu „rybia
łuska” o średnicy 80 cm i gr. 8 cm na 3 cm podsypce z piasku.
5.8. Ogrodzenia i piłkochwyty
Po rozebraniu istniejącego ogrodzenia należy wykonać jednolite ogrodzenie systemowe
składające się ze słupków i paneli stalowych wys. 194 cm, słupki wysokości 270 cm (w tym
70 cm zakotwienia w stopie fundamentowej). Ogrodzenie znajdujące się przy boiskach
zostanie wykonane z takich samych paneli uzupełnionych piłkochwytami do wys. 4m (należy
zastosować odpowiednio wysokie słupki 470 cm). Od wewnątrz zaprojektowane zostały
piłkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 3,5mm o oczkach 10x10 cm zawieszonej na
słupkach ogrodzeniowych, stalowych z profili zamkniętych 80x80x3 mm. Wydzielenie placu
zabaw należy wykonać w tym samym systemie z niższych paneli (wys. 164 cm + 70 cm
zakotwienia w stopie).
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe z drutu ocynkowanego w powłoce
poliestrowej w kolorze zielonym (drut  5mm o oczkach 10 x 5 cm) na słupkach stalowych
systemowych 80 x 80 x3 również ocynkowanych ogniowo i powlekanych w kolorze
zielonym. Panele należy montować za pomocą systemowych obejm. Słupki osadzone w
prefabrykowanych stopach fundamentowych, pomiędzy stopami należy osadzić
prefabrykowane cokoły żelbetowe. W uzupełnieniu ogrodzenia należy zamontować bramy
dwuskrzydłowe i furtki wykonane z takiego samego materiału jak ogrodzenie.
5.9. Obudowa śmietnika
Fragment powierzchni utwardzonej przy parkingu (istniejąca zatoczka przy
parkingu) przeznaczono na lokalizację śmietnika. Zaprojektowana została zadaszona osłona z
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elementów drewnianych osadzonych w betonowych fundamentach. Wymiary osłony
dostosowano do wymiarów pojemników na śmieci (2 standardowe kontenery i 2 okrągłe
pojemniki). Konstrukcja drewniana składa się z ram nośnych osadzonych w fundamentach i
ram wypełniających. Zadaszenie należy wykonać z bezbarwnych płyt z poliwęglanu
komorowego mocowanych do płatwi ułożonych w równolegle do spadku. Drewno na
konstrukcję należy ciśnieniowo zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i konserwującymi z
pozostawieniem naturalnego koloru drewna. Od strony trawnika, z tyłu osłony zostaną
posadzone pnącza.
5.10. Parking na rowery
W pobliżu głównego wejścia od północy został zaprojektowany parking na rowery.
Na wyłożonej kostką brukową powierzchni zostanie osadzonych 12 stojaków z uchwytem do
mocowania rowerów (np. stojaki typu Velo VL 145 firmy „mm Cite”), co zapewni 72 miejsca
parkingowe. Placyk przy parkingu zostanie uzupełniony dwoma osłonami na istniejące w
pobliżu drzewa. Osłony stanowią jednocześnie drewniane ławeczki: jedna łukowa, druga
prostokątna (model woody firmy „mm Cite”).
5.11. Nawierzchnia z kostki brukowej
Jako uzupełnienie istniejących nawierzchni z kostki brukowej zaprojektowano dodatkowe
ciągi piesze i placyki z kostki brukowej. Na te nawierzchnie zastosowano kostką brukową
grubości 6 cm na warstwie piasku z cementem 3,0 cm oraz podbudowie z kruszywa o
uziarnieniu Ø 4-31,5 mm grubości 15 cm, warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm. Na
fragmentach uzupełniających np. opaska przy budynku należy zastosować kostkę identyczną
jak istniejąca, natomiast na pozostałe elementy kostkę brukową typu Nostalit w kolorze
„pastelowa harmonia”, a na parking rowerowy w kolorze „granit”. Wejście do szkoły od
strony północnej zostanie wykonane także z kostki betonowej wykończonej z jednej strony
palisadą , a z drugiej gazonami betonowymi typu „flora”.
5.12. Nawierzchnia mineralna
Do budowy nawierzchni placyków ścieżki zdrowia, „letniej klasy” i ogródka szkolnego,
zastosowano nawierzchnię mineralną w kolorze szarym lub beżowym, układaną pomiędzy
kostką betonową typu „bordir”. Warstwy nawierzchni są następujące:
krzemionka mielona lub dolomit w ilości 65% z wapieniem - 20%, gliną - 11% i
siarczanem wapnia 4% - 5 cm,
tłuczeń kamienny - 3 cm o ziarnie od 3 do 6 mm i 5 do 20 mm,
podbudowa z tłucznia - 12 cm o ziarnie od 20 do 61 mm,
Zamiennie można zastosować nawierzchnię mineralną z gotowej mieszanki typu HanseGrand
- sport, w kolorze beżowym grubości warstwy 5 cm z podbudową dynamiczną typu
HanseMineral o gr. 5 cm.
5.13. Zieleń projektowana
Teren wolny od zabudowy i nawierzchni utwardzonej zostanie zazieleniony. W tym
celu na tych terenach projektuje się trawniki i krzewy ozdobne – iglaste i liściaste.
W gazonach zostaną zasadzone byliny zimozielone oraz iglaki miniaturowe.
„Letnia klasa zostanie otoczona krzewami iglastymi typu tuja i jałowiec. Poletka upraw
szkolnych zaplanowano obsadzić różnorodną, niską roślinnością typu zioła, krzewy
wieloroczne, byliny i rośliny jednoroczne. Dobór roślin pozostawiono do wyboru nauczycieli
oraz uczniów.
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W ramach zazielenienia terenu pętli utworzonej ze ścieżki zdrowia zaproponowano
obsadzenie następującymi drzewami:






tuja kolumnowa
brzoza płacząca
jarzębina
bez (lilak)
jaśmin

-

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

5.14. Mała architektura – dodatkowe elementy zagospodarowania terenu
Przy boisku wielofunkcyjnym oraz przy boisku do piłki plażowej proponuje się
ustawienie ławek bez oparć, oraz drewnianych koszy na śmieci. Dodatkowym elementem
zagospodarowania terenu jest zewnętrzny stół do gry w tenisa stołowego.
Lokalizacja tych elementów jest pokazana na rzucie podstawowym planu
zagospodarowania. Elementy te należy montować w sposób trwały na fundamentach
betonowych, zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Etapowanie inwestycji
Prace objęte projektem można wykonywać etapami. Kolejność i zakres prac może być
określona bezpośrednio przed realizacją, przy założeniu, że poszczególne prace muszą
stanowić zamkniętą całość.
Przykładowy podział prac:
- demontaż istniejących boisk i wykonanie boiska wielofunkcyjnego z bieżniami,
skocznią i kręgiem do rzutu piłką wraz z drenażem, piłko chwytem, oświetleniem i
monitoringiem,
- rozbiórka ścian basenu przeciwpożarowego wraz z nawierzchnią wokół i wykonanie
boiska do piłki plażowej,
- wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie „letniej klasy” i ogródka szkolnego,
- wykonanie parkingu na rowery,
- wykonanie ścieżki zdrowia,
- demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego,
- wykonanie zadaszenia śmietnika,
- drobne elementy małej architektury, jak montaż ławek, stołu do ping-ponga i koszy na
śmieci, oraz projektowane nasadzenia można wykonać w dowolnym czasie lub połączyć z
innymi etapami.
6. Uwagi
6.1. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem drenażu i kanalizacji
deszczowej oraz częścią elektryczną, opracowywanymi równolegle.
6.2. W razie niejasności lub napotkania problemów nierozwiązanych w projekcie należy
skontaktować się z projektantem.
Opracowała:
mgr inż. arch. Jolanta Krawczyk
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Wymiana ogrodzenia od strony ul. Szkolnej w ZS nr3 w Bujakowie
Przedmiar-Obmiar
L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

1
1.1

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Remont ogrodzenia od strony ul. Szkolnej odcinek A-B
KNR 0225
0307-0300

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych
obetonowanych. Analogia. Rozebranie ogrodzenia siatki w ramkach na
słupkach metalowych wraz z bramami

101,5200

m2

52,2200

m2

13,5772

m3

13,5772

m3

13,5772

m3

36,0000

szt.

21,7800

m2

72,6000

mb

1,0000

kpl

Obmiar:
( 83,6 - 5 * 2,5 ) * 1,2 + 5 * 1,8 + 4 * 1,8 = 101,5200
Razem = 101,5200
1.2

KNR 0401
0348-1100

Rozebranie ścianek z pustaków typu alfa na zaprawie cementowej.
Analogia. Rozebranie cokołu ogrodzenia segmentowego
Obmiar:
( 83,6 - 5 - 4 ) * 0,7 = 52,2200
Razem = 52,2200

1.3

KNR 0401
0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
Obmiar:
( 83,6 - 5 - 4 ) * 0,7 * 0,26 = 13,5772
Razem = 13,5772

1.4

KNR 0401
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km
Obmiar:
( 83,6 - 5 - 4 ) * 0,7 * 0,26 = 13,5772
Razem = 13,5772
Krotność: 6,0000

1.5

Analiza
własna:

Opłata za utylizację gruzu
Obmiar:
( 83,6 - 5 - 4 ) * 0,7 * 0,26 = 13,5772
Razem = 13,5772

1.6

KNR 0231
0702-0200

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm.
Analogia. wykopanie dołu i obetonowanie słupków 80x80x3
(ocynkowane i malowane proszkowo
Obmiar:
36,0000

1.7

KNR 0225
0308-0100

Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowychłdeski
zelbetowe pelne. Analogia. cokoły prefabrykowane wys 30 cm
(łącznik+płyta)
Obmiar:
( 83,6 - 4,0 - 5,0 - 1,0 - 1,0 ) * 0,3 = 21,7800
Razem = 21,7800

1.8

Analiza
własna:

Dostawa i montaż systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D(4
wytłoczenia)o wym 165x250cm. Drut fi 5mm oczka 200x50mm
ocynkowany i powłoce polestrowej kolor zielony 4 mocowania
Obmiar:
83,6 - 1,0 - 1,0 - 4,0 - 5,0 = 72,6000
Razem = 72,6000

1.9

Analiza
własna:

Dostawa i montaż bramy z systemowych paneli ogrodzeniowych typu
4D(4 wytłoczenia)o wys. 200cmx500cm ze słupkami 100x100mm Drut
fi 5mm oczka 200x50mm ocynkowany i powłoce polestrowej kolor
zielony w ramie z zamkiem i blokadą skrzydła
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
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Przedmiar-Obmiar
L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

1.10 Analiza
własna:

Opis / Obmiar
Dostawa i montaż bramy z systemowych paneli ogrodzeniowych typu
4D(4 wytłoczenia)o wys. 200cmx400cm ze słupkami 100x100mm Drut
fi 5mm oczka 200x50mm ocynkowany i powłoce polestrowej kolor
zielony w ramie z zamkiem i blokadą skrzydła

Obmiar

Jedn.

1,0000

kpl

1,0000

kpl

87,1200

m2

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
1.11 Analiza
własna:

Dostawa i montaż furtki z systemowych paneli ogrodzeniowych typu
4D(4 wytłoczenia)o wys. 200cmx100cm ze słupkami 100x100mm Drut
fi 5mm oczka 200x50mm ocynkowany i powłoce polestrowej kolor
zielony w ramie z zamkiem i klamkami
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

1.12 KNR 0201
0510-0100

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.
Obmiar:
( 83,6 - 2 - 4 - 5 ) * 1,2 = 87,1200
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Przedmiar-Obmiar
L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

2

Remont ogrodzenia od strony ul. Szkolnej odcinek A-N z
piłkochwytami

2.13 KNR 0225
0307-0300

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych
obetonowanych. Analogia. Rozebranie ogrodzenia siatki w ramkach na
słupkach metalowych wraz z bramami

Obmiar

Jedn.

46,3200

m2

27,7200

m2

7,2072

m3

7,2072

m3

7,2072

m3

8,0000

szt.

16,0000

szt.

11,8800

m2

39,6000

mb

158,4000

m2

Obmiar:
38,6 * 1,2 = 46,3200
Razem = 46,3200
2.14 KNR 0401
0348-1100

Rozebranie ścianek z pustaków typu alfa na zaprawie cementowej.
Analogia. Rozebranie cokołu ogrodzenia segmentowego
Obmiar:
39,6 * 0,7 = 27,7200
Razem = 27,7200

2.15 KNR 0401
0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
Obmiar:
39,6 * 0,7 * 0,26 = 7,2072
Razem = 7,2072

2.16 KNR 0401
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km
Obmiar:
39,6 * 0,7 * 0,26 = 7,2072
Razem = 7,2072
Krotność: 6,0000

2.17 Analiza
własna:

Opłata za utylizację gruzu
Obmiar:
39,6 * 0,7 * 0,26 = 7,2072
Razem = 7,2072

2.18 KNR 0231
0702-0200

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm.
Analogia. wykopanie dołu i obetonowanie słupków 80x80x3 wys 2,7m
(ocynkowane i malowane proszkowo)
Obmiar:
8,0000

2.19 KNR 0231
0702-0300

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mm.
Analogia. Słupy do piłkochwytów wraz z zastrzałami 80x80x3 wys
4,7m ocynkowane i malowane proszkowa wyposażene w odsadzki do
mocowań siatki polipropylenowej
Obmiar:
8+8 = 16,0000

2.20 KNR 0225
0308-0100

Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowychłdeski
zelbetowe pelne. Analogia. cokoły prefabrykowane wys 30 cm
(łącznik+płyta)
Obmiar:
39,6 * 0,3 = 11,8800
Razem = 11,8800

2.21 Analiza
własna:

Dostawa i montaż systemowych paneli ogrodzeniowych typu 4D(4
wytłoczenia)o wym 165x250cm. Drut fi 5mm oczka 200x50mm
ocynkowany i powłoce polestrowej kolor zielony 4 mocowania
Obmiar:
39,6 = 39,6000
Razem = 39,6000

2.22 Analiza
własna:

Dostawa i montaż siatki piłkochwytów z linki polipropylenowej gr
3,5mm oczka 5x5 cm
Obmiar:
39,6 * 4,0 = 158,4000
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Wymiana ogrodzenia od strony ul. Szkolnej w ZS nr3 w Bujakowie
Przedmiar-Obmiar
L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Razem = 158,4000
2.23 Analiza
własna:

Dostawa i montaż furtki z systemowych paneli ogrodzeniowych typu
4D(4 wytłoczenia)o wys. 200cmx100cm ze słupkami 100x100mm Drut
fi 5mm oczka 200x50mm ocynkowany i powłoce polestrowej kolor
zielony w ramie z zamkiem i klamkami

1,0000

kpl

47,5200

m2

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.24 KNR 0201
0510-0100

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.
Obmiar:
39,6*1,2 = 47,5200
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