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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  teren  o  powierzchni  1350m².  będący

przeznaczony  na  skwer  "Centrum  Żelazków"  znajdujący  się  w  miejscowości

Żelazków,  nr  działki  463,  gmina  Żelazków,  powiat  kaliski,  województwo

wielkopolskie.  Teren ma nieregularny kształt  ograniczony  od strony wschodniej  i

płónocnej  przebiegiem ulic,  od  strony  wschodniej  przebiegiem  torów  nieczynnej

kolejki wąskotorowej, od strony południowej granicą z kolejną działką 464.

II. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

1. Projekt nowej nawierzchni 

2. Projekt rozmieszczenia punktów oświetleniowych

3. Projekt rozmieszczenia elementów małej architektury

4. Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrznej

5. Projekt nasadzeń

Dokumentacja została sporządzona na potrzeby wykonania zagospodarowania robót

nie wymagających pozwolenia na budowę. 

III. STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie  teren  jest  niezagospodarowany.  Posiada  nawierzchnię  utwardzoną

(kostka brukowa) o powierzchni około 780m². Nawierzchnia znajduje się w złym

stanie i należy ją rozebrać. Pozostałą część zajmuje trawa będąca w złym stanie oraz

pozostałość szpaleru z żywotnika zachodniego 'Smaragd' wzdłuż części wschodniej

stony  terenu.  Należy  usunąć  trawę  oraz  w  miarę  możliwości  zachować  rośliny

formujące  szpaler.  Na  placu  znajduje  się  również  betonowa  fontanna

nie przedstawiająca wartości artystycznej. Zbiornik fontanny należy usunąć.

Na terenie działki znajduje się pomnik Ochotników Straży Pożarnej.

Na terenie działki znajduje się przyłącze elektryczne.

W pobliżu działki znajduje się przyłącze wodociągowe.
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IV. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

Zakres robót objętych opracowaniem obejmuje:

1. Roboty pomiarowe i niwelacyjne

2. Roboty ziemne

3. Roboty drogowe- ścieżki i place (kostka brukowa), nawierzchnia bezpieczna (mata

przerostowa)

4. Roboty elektryczne

5.  Roboty  hydrauliczne  (przyłącze  wody  do  fontanny,  system  automatycznego

nawadniania)

6. Roboty związane z zakładaniem darni oraz nasadzeniami

7. Roboty związane z montażem elementów małej architektury oraz sprzętów (plac

zabaw, siłownia zewnętrzna)

V. RUCH PIESZY

Ruch pieszy będzie odbywać się po zaprojektowanych chodnikach i placach z

kostki brukowej.

VI. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Przebieg  wysokościowy projektowanych chodników i  placów nawiązuje  do

stanu  istniejącego.  W  celu  sprawnego  odprowadzenia  wody  projektuje  się

nawierzchnie nieznacznie wyniesione ponad teren. Spadek min. 1%

VII. PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE

Projektuje się ciągi piesze ze spadkiem poprzecznym obustronnym min. 1%.

Szerokość chodnika wynosi 2,50m-3,00m

szerokość placów wynosi 4m-12m.
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VIII. ODWODNIENIE

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe odwodnienie chodników i placów.

IX. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje  się  roboty  ziemne  związane  z  korytowaniem pod  projektowaną

nawierzchnię chodników oraz placów oraz roboty związane z zakładaniem trawnika,

rabat bylinowych oraz nasadzeń, instalacją elektryczną oraz wodociągową

X. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

Przewiduje się wykonanie systemu automatycznego nawadniania trawnika poprzez

zastosowanie dysz zraszających oraz rabat poprzez zastosowanie lini kroplujących.

Powierzchnia projektowanego trawnika 650m²

Powierzchnia projektowanych rabat 150m² 

XI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu – stan istniejący

działka 463 pow. 1350 m2

1. Tereny utwardzone   780 m2

2. Tereny zielone                                                    570 m  2

Razem:         1350 m2

Bilans terenu – stan projektowany

1. Projektowane tereny utwardzone 227,7 m2

2. Tereny zielone                                     1122,3 m  2

Razem:                     1350,0 m  2
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Udział terenów biologicznie czynnych 83%

Nie  planuje  się  zmiany  ukształtowania  terenu.  Wody  opadowe  zostaną

rozprowadzone po terenie własnej działki.

A. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

1. Kostka brukowa 227,7 m kw.

2. Nawierzchnia bezpieczna 150,6 m² 

3. Rabaty na byliny i żywopłoty/szpalery  150m²

4. Darń- trawa z rolki 650m²

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

1. Pł. chodnikowa np. Via Trio, kolor jasnoszary

lub zamiennik o podobnych parametrach 90,5 m²

2. Kostka brukowa np. Romano, kolor srebrno-szary

lub zamiennik o podobnych parametrach  84,6 m²

3. Kostka brukowa np. Romano, kolor bazaltowy grafit

lub zamiennik o podobnych parametrach 52,6 m²

4. Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Rubba Grass:

plac zabaw: 87 m²

plac siłowni zewnętrznej 63,6 m² 

powierzchnia ogólem: 150,6 m²

5. kamień na rabaty- otoczak biało szary

lub otoczak biało czarny- 

frakcja średniej grubości 20-40mm 

(+mata przeciw chwastom) 97,4m² 

6. kamień pod ławki oraz na opaskę szer. 20cm

przed żywopłotem - 

otoczak biało szary lub otoczak biało czarny- 
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frakcja drobnej grubości- 10-20mm 29,4m²

XII. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projekt  oparty  jest  na  kołach  i  odcinkach  koła.  Do  parku  prowadzą  dwa

wejścia od strony ulicy (strona zachodnia). Główne wejście znajduje się pośrodku

dłuższego boku parku, natomiast drugie na wysokości przejścia dla pieszych, bliżej

południowej strony. Centralne miejsce zajmuje okrągły plac z okrągłym zbiornikiem

fontanny  o  średnicy  3,60m  do  którego  bezpośrednio  prowadzi  głowna  alejka

wejściowa.  Od  placu  rozchodzą  się  trzy  kolejne  alejki:  pierwsza  w  stronę  placu

siłowni zewnętrznej, druga prowadzi ku placu zabaw, trzecia, najdłuższa prowadzi do

drugiego wejścia do parku, oraz do placu przy pominku Ochotników Straży Pożarnej.

Wszystkie wymienione wyżej place oparte są na kształcie koła. 

Skwer ograniczony jest od południa wysokim żywopłotem z grabu pospolitego

odm. 'Fastigiata (carpinus betulus)- docelowa wysokość 2,50m, od strony zachodniej

niskim żywopłotem z ligustra jajolistnego odm.  'Aureum' (Ligustrum ovalifolium)-

docelowa wysokość 0,80m, oraz z grabu pospolitego 'Fastigiata' (carpinus betulus)-

docelowa  wysokość  2,50m,  od  strony  północnej  na  odcinku   ograniczony

żywopłotem  z  grabu  pospolitego  odm.  'Fastigiata'(carpunus  betulus)  docelowa

wysokość  3,00m;  od  strony  wschodniej  ograniczony  szpalerem  z  żywotnika

zachodniego 'Smaragd'  (Thuja occidentalis 'Smaragd'),  który stanowi uzupełnienie

istniejącego  szpaleru  na  fragmencie  (należy  zadbać  aby  rośliny  miały  zbliżoną

wysokość).

A. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Nawierzchnia powinna zostać wykonana na następującej podbudowie: 

1. podsypka piaskowa gr. 10cm

2. tłuczeń cementowy lub betonowy gr. 10cm

3. podsypka cementowo-piaskowa tzw. "chudy beton" gr. 10cm
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4. szczeliny zasypane piaskiem o frakcji ziarem 1-2mm

Obrzeża wykonane z  szarej  kostki  granitowej  7/9 na suchej  zaprawie-  mieszanka

piasku z cementem w proporcjach 3:1. 

Projektuje się nawierzchnie ze spadkiem poprzecznym obustronnym min. 1%.

Projekt nawierzchni alejek oraz placu przy fontannie i  pomniku uwzglęgnia

połączenie dwóch rodzajów nawierzchni: 

1.) Płytki betonowej chodnikowej w zestawie złożonym z 3 rozmiarów w kształcie

prostokątnym (19x27; 19x36; 19x45), w kolorze jasnej szarości np. Via Trio kolor

jasno  szary  lub  zamiennik  o  podobnych  parametrach:  system  płyt  śrutowano-

szczotkowanych  wykonanych  w  technologii  color  flex,  system  als;  odporne  na

warunki atmosferyczne, antypoślizgowe; płyta chodnikowa kładziona pod kątem 45°

w stosunku do krawędzi głównej alejki wejściowej; zalecana impregnacja.

2.) Kostki betonowej trapezowej (9cm) w kolorze jasnej szarości (okrągłe place),

Romano  kolor  srebrno-szary  lub  zamiennik  o  podobnych  parametrach;  system

postarzanej  kostki  brukowej  w  kształcie  trapezu  o  różnych  wymiarach

komplementarnych  wykonanych  w  technologii  color  mix,  odporna  na  warunki

atmosferyczne, system als, zasada układania z 3 palet.

3.) Kostki betonowej w kształcie trapezu (9cm) do opaski na brzegach alejek (4

rzędy  kostki)  w kolorze  ciemnego  grafitu np.  Romano  kolor  torfowy  grafit  lub

zamiennik o podobnych parametrach: system postarzanej kostki brukowej w kształcie

trapezu o różnych wymiarach komplementarnych wykonanych w technologii color

mix, odporna na warunki atmosferyczne, system als, zasada układania z 3 palet.

Obrzeże do nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni bezpiecznej,  ograniczenie

rabat-  z  kostki  granitowej  rozmiar  7-9  kolor  szary  na  podsypce  cementowo-

piaskowej,  spoiny  wypełnione  zaprawą  do  fugowania  nawierzchni  z  kamienia

naturalnego typu np. "vdw".

Dodatkowo projektuje się nawierzchnie utwardzone pod ławkami, ograniczone
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obrzeżem z  kostki  granitowej  rozmiar  7-9  kolor  szary,  na  podsypce  cementowo-

piaskowej,  spoiny  wypełnione  zaprawą  do  fugowania  nawierzchni  z  kamienia

naturalnego typu np. "vdw". Przestrzenie rabat wysypane  otoczakiem biało szarym

lub otoczakiem biało czarny- frakcja drobnej grubości- 10-20mm,  gr. warstwy 5cm

Przed  żywopłotem  z  ligustra  (Ligustrum  ovalifolium)  i  grabu  (Carpinus
betulus) od strony dłuższego boku skweru projektuje się opaskę o szerokości 20cm
wysypaną kamieniem otoczakiem biało szarym lub otoczakiem biało czarny- frakcja
drobnej  grubości-  10-20mm  w  celu  ustawienia  reflektorków  do  podświetlenia
żywopłotu niskiego z ligustra (Ligustrum ovalifolium)

B. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA- MATA PRZEROSTOWA

Na  placu  zabaw  oraz  siłowni  zewnętrznej  przewidziano  nawierzchnię

bezpieczną- maty przerostowe w kolorze czarnym z nasionkami trawy w włókninie.

Przed montażem wymagane przygotowanie podłoża wg zaleceń producenta. np. Mata

przerostowa Rubba Grass lub zamiennik o podobnych parametrach.

Maty powinny posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1177-2008 (PN-EN1177-

2009).

Maty  zbadane pod względem:

• ognioodporność (EN 13501)

• odporność na ślizganie (DIN 18032-2)

• zgodność z wymogami REACH (skład chemiczny)

C.  ZAŁOŻENIE  TRAWNIKA Z  ROLKI  WRAZ  Z  SIATKĄ  NA KRETY I

SYSTEMEM NAWADNIAJĄCYM

Kolejność zadań:

1. Przekopanie ziemi pod trawnik (glebogryzarką) na głębokość 20-25cm,

2.  Usunięcie  kamieni,  kłączy  chwastów  wieloletnich,  korzeni  oraz  innych

zanieczyszczeń,

3. instalacja systemu nawadniania automatycznego;
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4. położenie siatki przeciw kretom;

5. przesypanie warstwą ziemi 8cm

6.  zagrabienie  powierzchni  wraz  z  wysypaniem nawozu  wieloskładnikowego  do

uprawy trawnika, 7. wyrównanie

8. następnie wałowanie w obu kierunkach.

9. Trawnik z rolki układany na "cegiełkę";

10. Położoną darń należy zwałować

Na  terenie  skweru  przewidziane  jest  wykonanie  automatycznego  systemu

nawadniania pod darnią pow. ok. 650m² (dysze zraszające) oraz pod rabatami 150m²

(linia kroplująca). 

UWAGA!

System  automatycznego  nawadniania  należy  założyć  przed  ułożeniem  kostki,

natomiast kostkę oraz obrzeża rabat przed ułożeniem trawy.

D. NASADZENIA ROŚLINNE

Zestawienie materiału roślinnego- szczegóły- ZAŁĄCZNIK nr 1.

Należy przekopać ziemię na wytyczonych rabatach

a. ręcznie

a. glebogryzarką

Rabaty wymagające użycia maty przeciw chwastom oraz  przesypania kamieniem- 

Kamień na rabaty- gr. warstwy 5cm, otoczak biało szary lub otoczak biało czarny-

frakcja średniej grubości 20-40mm; powierzchnia rabat ok. 97,4m²

reszta rabat- rabaty pod żywopłotami i szpalerem bez maty przeciw chwastom oraz

bez mulczu powierzchnia rabat ok. 52,6m²

powierzchnia całkowita rabat ok. 150,0m²

1.  Sadzenie  drzew  liściast.  form  naturalnych  na  terenie  płaskim  w  gr.kat.III  z

całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m szt. Wg Zestawienia Roślin ZAŁĄCZNIK

nr 1
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2. Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.ponad 45 cm w gruncie kat.IV

z całkowitą zaprawą rowów / krzewy, byliny, żywopłoty / szt. Wg Zestawienia Roślin

Szadzenie bylin z całkowitą zaprawą dołów. 

OPIS ROZMIESZCZENIA NASADZEŃ:

Wokół centralnego placu zaplanowano 5 sztuk drzew klonu pospolitego 'Globosum'

(Acer platanoides 'Globosum').

W północnej części terenu zaplanowano bordowolistną śliwowiśnię "Pissardi'  oraz

miłorząb japoński 'Saratoga'  (Gingko biloba 'Saratoga') o liściach wybarwiających

się jesienią na kolor żółty. Wzdłuż ścieżki prowadzącej do placu zabaw zaplanowano

trawy  ozdobne-  miskanty  chińskie  (Miscanthus  sinensis),  również  na  rabacie

z klonem, ograniczonej biegiem ścieżki, placu z fontanną, placu siłowni zewnętrznej,

zastosowano  trawy  ozdobne-  miskanty.  Prze  ścieżce  wejsciowej  głownej,  wzdłuż

dłużeszej ścieżki posadzono miskanty. Po prawej stronie wyżej wspomnianej ścieżki

zaprojektowano jabłoń ozdobną 'Royalty' (Malus 'Royalty'), po lewej stronie ścieżki

bordowolistny  buk  'Purpurea  Pendula"  (Fagus  sylvatica).  W  południowej  części

nieopodal  żywopłotu  rozplanowano  krzew  forsycji  będącej  wczesnowiosennym

akcentem oraz jarząb (Sorbus). 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU NR 1- ZESTAWIENIE ROŚLIN

Na skwerze przewidziane jest założenie trawy z rolki.

Na  terenie  skweru  przewidziane  jest  wykonanie  automatycznego  systemu

nawadniania pod darnią pow. ok. 650m² (dysze zraszające) oraz pod rabatami 150m²

(linia kroplująca). 

Pojektuje  się  rabaty  na  krzewy  i  byliny  ograniczone  obrzeżem  z  kostki

granitowej  w  kolorze  szarym  w  rozmiarze  7-9  na  suchej  zaprawie.  Rabaty  do

wysypania  otoczakiem biało  szarym lub  otoczak  biało  czarnym-  frakcja  średniej

grubości 20-40mm

Projekt zagospodarowania terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. "Centrum Żelazków wraz z placem zabaw"



E. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

W projekcie zastosowano następujące elementy małej architektury (meble miejskie):

1. Ławka z oparciem 7szt.

wymiary: dł. 230cm, szer. 52cm , wys. 80cm; podstawa beton odlewniczy malowany

na kolor jasny grafit,  oparcie stalowe lakierowane na kolor grafitowy RAL 7021,

siedzisko drewniane wybarwienie teak, np. ławka z oparciem Savona lub zamiennik 

o podobnych parametrach

2. Ławka bez oparcia 1szt.

wymiary: dł. 230cm, szer. 39cm , wys. 65cm; beton odlewniczy malowany na kolor

jasny grafit, siedzisko drewniane wybarwienie teak, np. ławka bez oparcia Savona 

lub zamiennik o podobnych parametrach

3. Kosz na śmieci 5szt.

Wymiary: wys. 75cm, średnica: 56cm; pojemność: 70 l. Beton malowany na kolor

jasny  grafit,  pojemnik  z  popielniczką  stal  ocynkowana ,  wolnostojący  możliwość

kotwienia np.kosz na śmieci savona lub zamiennik o podobnych parametrach

4. Stojak na rowery 1szt.,

Miejsce na 3 rowery,  wymiary:  dł.  148cm, szer.  37cm, wys.  80cm, montaż przez

zabetonowanie rur kotwiących, stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany

na kolor grafitowy ral 7021, np. Agora 08248

5. Tablica informacyjna na regulamin 1 szt.,

wymiary:  dł.  105cm,  szer.  18cm,  wys.  250cm,  słupy:  stal  lakierowana  i  żeliwo

lakierowane tablica: stal lakierowana pow. Ekspozycyjna: płyta mfp-l lakierowana na

kolor grafitowy ral 7021, np. Agora 010239

F. FONTANNA

W  projekcie  zastosowano  gotową  bortnicę  fontanny  o  śr.  3,60m  z  piaskowca

rekonstruowanego-  konglomerat  mielonego  piaskowca  naturalnego,  kruszyw

piaskowcowych  oraz  spoiw  mineralnych  bez  dodatku  jakichkolwiek  żywic
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syntetycznych czy tworzyw sztucznych. Kolor piaskowy, całkowicie mrozoodporna.

Np. Fontanna "Klasyczna" Romat lub zamiennik o podobnych parametrach

Fontanna elementy składowe:

1. Obrzeże fontanny wraz z podstawą,

2. Element centralny – kamienna Róża na postumencie( lub inny pojedynczy),

3. Standartowe zabezpieczenie hydrofobowe piaskowca

4. Basen uszczelniający z laminatu

5. Pompa obrazów wodnych,

Specyfikacja pompy:

• Korpus pompy, kosz ssawny, osłona i obudowa silnika ze stali nierdzewnej AISI
304

• Wał ze stali nierdzewnej AISI 303

• Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: węgiel/ceramika/NBR

• Dwubiegunowy silnik asynchroniczny
6. Zespół Dyszy głównej typu Margarita 49/4 (mosiądz)

+ pakiet instalacyjny + dostosowanie instalacji do dyszy + montaż

Dysza Professional „ Margarita 43/4” niezniszczalna w całości wykonana z mosiądzu
lub

Spieniająca  wykonana  ze  stali  AISI  304  niemieckiej  firmy  OASSE,  pompa
przemysłowa w całości

wykonana ze  stali  szlachetnej  japońskiej  firmy EBARA ,  wydajność  11 000l/h +
instalacja wodna

dużej średnicy dopasowana do profesjonalnej dyszy, przepustnica mosiężna 30mm.

7. Pakiet oświetleniowy II :

Zespół 3 reflektorów diodowych podwodnych ( 6,8 W = 60W ! ) biały ciepły,
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wykonanych ze stali szlachetnej AISI 304, instalacja elektryczna podwodna,

złączki  szczelne,  transformator  bezpieczeństwa,  pakiet  instalacyjny  wszystko
produkcji

niemieckiej, montaż systemu + kamienne podstawy stylem dopasowane do fontanny

8. Ponad standardowe zabezpieczenie hydrofobowe

Preparatem Remmers Funcosil SL ( materiał kamienny nasączany)
9. Szafa sterująca z okablowaniem i wszystkimi zabezpieczeniami
Uwaga !

W gestii Inwestora pozostaje wykonanie wylewki betonowej, doprowadzenie

energii elektrycznej 230-240V :

3 x 2,5mm2 + wyłącznik + bezpiecznik  różnicowo-prądowy 30 mmA (  zasilanie
pompy)

3  x  2,5mm2  +  wyłącznik  (  zasilanie  transformatora  bezpieczeństwa  )+dowolna
nieduża skrzynka elektryczna.

PODBUDOWA POD FONTANNĘ:

1. Piasek 10cm

2. Izolacje  przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -  wyk.na zimno z past

emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa z hydroizolacyjnej folii bitumicznej

3.  Izolacje  przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -  wyk.na zimno z past

emulsyjnych asfalt.gęstych - druga warstwa z hydroizolacyjnej folii bitumicznej m²

4. Podkład betonowy 10cm

5. Płyta żelbetowa 30cm

G. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW:

1. Pomost linowy;

2. Karuzela tarczowa z siedziskiem; 

3. Bujak sprężynowy "Lew";

4. Sklepik z tablicą do rysowania;
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5. Sprzęt do gry w "Kółko i Krzyżyk"

Należy zachować podaną przez producenta strefę bezpieczeństwa.

Urządzenia przykręcane do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych 

Fundamentach.

Urządzenia zgodne z normą PN-EN PN -EN 1176:2009 .

H. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. Sprzęt "Wyciskanie siedząc"; 

2.  Sprzęt "Twister"; 

3.  Sprzęt "Rowerek"

Urządzenia przykręcane do kotwy stalowej  zamontowanej na stałe w betonowych

fundamentach.

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 .

I. OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
1. Latarnia 6 szt.oprawa 2 x 46W E27 klosze mleczne na słupie h= 3,50m, kolor
grafit, np. oprawy Bolonia art. 363, słup nr 30101, prod. Norlys lub zamiennik od
podobnych paramterach
2. Reflektorki do podświetlenia żywopłotów, szpalerów oraz traw- 23szt. 
Źródło światła gu10 led 5w; klasa: I, III (dla opraw zasilanych napięciem - 12V)
Eei: A+; szczelność: IP65; oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor
grafitowy; klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Należy doprowadzić przyłącze ekektryczne pod oświetlenie lamp oraz pod pompę
fontannową.  Szczegóły  w  Opisie  Technicznym.  Na  terenie  istnieje  jedna  latarnia
uliczna.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Należy  doprowadzić  przyłącze  wodociągowe  do  fontanny  oraz  do  podlewania
ogrodowego. Przyłącze wodociągowe znajduje się na sąsiedniej działce należącej do
gminy Żelazków.

UWAGA!

W opisie, SST oraz kosztorysie podano konkretne modele materiałów i elementów w
celu  dokładniejszego  opisu  i  umożliwienia  realizacji  zadania  w  stopniu  jak
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najbliższym wizji  projektanta.  Podane materiały  czy elementy  wyposażenia  mogą
zostać  zastąpione  przez  zamienniki  pod  warunkiem,  że  będą  odpowiadały
parametrom w kwestii:
A. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, liczba elementów składowych)
B.  charakteru użytkowego (zgodność funkcji)
C. charakterystyki materiałowej (rodzaj oraz jakość tworzywa)
D. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, mrozoodporność, konstrukcja,
fundamentowanie itp.)
E.  parametrów  bezpieczeństwa  użytkowania  (bezurazowość,  nietoksyczność,
zachowania stref bezpieczeństwa/użytkowania itp.)
F. wygląd (struktura, faktura, barwa)

opracowała mgr Michalina Laleko

sprawdzający mgr inż. Ryszard Laleko

specjalność  konstrukcyjno – budowlana

Upr.   Nr   BN-10.9/9/79
O.I.I   Nr   WKP/BO/2710/01
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