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Numer sprawy DAO. 251-9/2012         

          Załącznik Nr 1  do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Wykonanie 2 wiat parkowych. 
 
1.  Zakres zadania 
Zadanie obejmuje, wykonanie 2 szt. wiat parkowych, z lokalizacją na terenie gminy Karsin, wskazaną 
przez zamawiającego podczas montażu. 
 
2.  Charakterystyka działek na których będą lokalizowane stelaże.  
Przyjmuje się, iż działki na których powstaną stelaże jest powierzchnią płaską.  
 
3.  Założenia funkcjonalne 
Wiata parkowa dla indywidualnego i zorganizowanego pobytu.  
Powierzchnia zabudowy 7,56m2 
Kubatura 26,76m3 
 
4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
Inwestor określił na rysunku zewnętrzne gabaryty rzutu dachu na teren, kąt pochylenia płaszczyzn da-
chu, oraz przeznaczenie powierzchni pod dachem. 
 
5.  Układ konstrukcyjny. 
Obiekt projektowany jest w drewnianej technologii tradycyjnej, przy użyciu stalowych ocynkowanych 
śrub, gwoździ, połączeń ciesielskich. 
Posadowienie słupów bezpośrednio na stopach fundamentowych. 
Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne załączono w projekcie.  
 
Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
1.  Fundamenty 
Zakłada się posadowienie fundamentów w gruncie rodzimym, nośnym, nie naruszonym. Roboty polegają 
na wykonaniu ręcznych robót ziemnych.  Grunt po robotach ziemnych ręcznych należy zawibrować me-
chanicznie. Dla zasypania przestrzeni różnic wykopów i fundamentów należy przewidzieć ewentualną 
konieczność dostarczenia gruntu o większej gęstości niż rodzimy. 
Pod słupy wiaty zaprojektowano stopy betonowe, ze zbrojeniem podłużnym ze stali A-III (34GS), i A-I 
(St3SX). Rozwiązania konstrukcyjne zawarte są w rysunkach. 
Beton klasy B20.  
 
2. Konstrukcja przyziemia i dachu 
Konstrukcje przyziemia i konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna modrzewiowego klasy konstruk-
cyjnej K-27. Przekroje drewna przewymiarowano ze względów architektonicznych. Drewno należy im-
pregnować środkami owado i grzybobójczymi oraz ogniochronnie, BORAMON C30 ze środkiem koloryzu-
jącym. Wszystkie elementy drewniane przewiduje się w kolorze TEAK (tik). Słupy i kleszcze prócz połą-
czeń śrubowych, między elementami konstrukcji drewna powinny mieć umieszczone pierścienie zębate. 
Pod „łby” i nakrętki śrub należy stosować podkładki kowalskie – podkładki o dużej powierzchni. Otwory 
w drewnie dla śrub, powinny mieć zawsze średnice odpowiadające średnicom prętów śrub. Nie dopusz-
cza się najmniejszych tolerancji w grubości pręta śruby w stosunku do otworu w drewnie. Zastrzega się 
dowód w postaci „deklaracji technicznej” stosowanego wiertła i stosowanych śrub. Pionowe płaszczyzny 
siedzisk i blatów stołu powinny mieć odchyłki rzędu 1,5 cm na całej długości elementu w pionie i pozio-
mie. Krawędzie i płaszczyzny powinny być wyszlifowane i nie mogą powodować możliwości skaleczenia 
ciała użytkownika. Impregnacje i malowanie drewna należy bezwzględnie wykonać po całkowitej obrób-
ce drewna – z detalami, ucięciami czołowymi. 
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3.  Pokrycie dachu i blacharka 
Pokrycie dachu z gontów  bitumicznych „Gonty Orła” o kształcie układania „ogon bobra”, w kolorze brą-
zowym, na podkładzie z papy bitumicznej. Kalenica z gontu bitumicznego. Wiatrownice z blachy powle-
kanej w kolorze ceglastym naturalnym. 
 
4. Posadzki 
Grunt naturalny, wg sąsiedniej powierzchni terenu.  
 
Wytyczne wykonawstwa 
Wszystkie roboty budowlane i materiały użyte do robót materiały muszą spełniać wymogi dopuszczenia 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub 
aprobaty. 
Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót 
budowlano-montażowych”, przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i zasadami sztuki bu-
dowlanej. 
 
II. Wykonanie 17 stelaży dla tablic informacji przyrodniczej. 
 
1.  Zakres zadania 
Zadanie obejmuje, wykonanie 17 szt. zadaszonych stelaży dla tablic informacyjno-edukacyjnych, z lokali-
zacją na terenie gmin: Karsin, Dziemiany, Lipusz, Kościerzyna, wskazaną przez zamawiającego podczas 
montażu. 
Projekt zawiera cztery wersje stelaży w zależności od szerokości tablic, określone rysunkiem nr 1. Należy 
wykonać stelaże o następujących szerokościach:, 11 szt. 90cm, 3 szt. 110cm, 3 szt. 75 cm. Cały projekt 
przedstawia stelaż o max. szerokości. Zestawienie elementów drewna określa wszystkie elementy drew-
na dla czterech wersji. 
  
2.  Charakterystyka działek na których będą lokalizowane stelaże.  
Przyjmuje się, iż działki na których powstaną stelaże jest powierzchnią płaską.  
 
3.  Założenia funkcjonalne 
Zadaszony stelaż dla czterech wersji (szerokości) tablic o charakterze informacyjno przyrodniczym 
 
4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
Inwestor określił na rysunku zewnętrzne gabaryty rzutu dachu na teren, kąt pochylenia płaszczyzn da-
chu, oraz przeznaczenie powierzchni pod dachem. 
 
5.  Układ konstrukcyjny 
Obiekt projektowany jest w drewnianej technologii tradycyjnej, przy użyciu stalowych ocynkowanych 
śrub, gwoździ, połączeń ciesielskich. 
Posadowienie słupów bezpośrednio na stopach fundamentowych. 
Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne załączono w projekcie.  
 
Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
1.  Fundamenty 
Zakłada się posadowienie fundamentów w gruncie rodzimym, nośnym, nie naruszonym. Roboty polegają 
na wykonaniu ręcznych robót ziemnych.  Grunt po robotach ziemnych ręcznych należy zawibrować me-
chanicznie. Dla zasypania przestrzeni różnic wykopów i fundamentów należy przewidzieć ewentualną 
konieczność dostarczenia gruntu o większej gęstości niż rodzimy. 
Pod stelaże zaprojektowano stopy betonowe, ze zbrojeniem podłużnym ze stali A-III (34GS), i A-I (St3SX). 
Rozwiązania konstrukcyjne zawarte są w rysunkach. Beton klasy B17,5.  
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2. Konstrukcja przyziemia i dachu 
Konstrukcje przyziemia i konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna modrzewiowego klasy konstruk-
cyjnej K-27. Przekroje drewna przewymiarowano ze względów architektonicznych. Drewno należy im-
pregnować środkami owado i grzybobójczymi oraz ogniochronnie, BORAMON C30 ze środkiem koloryzu-
jącym. Wszystkie elementy drewniane przewiduje się w kolorze TEAK (tik). Pod „łby” i nakrętki śrub nale-
ży stosować podkładki kowalskie – podkładki o dużej powierzchni. Otwory w drewnie dla śrub, powinny 
mieć zawsze średnice odpowiadające średnicom prętów śrub. Nie dopuszcza się najmniejszych tolerancji 
w grubości pręta śruby w stosunku do otworu w drewnie. Zastrzega się dowód w postaci „deklaracji 
technicznej” stosowanego wiertła i stosowanych śrub. Krawędzie i płaszczyzny powinny być wyszlifowa-
ne i nie mogą powodować możliwości skaleczenia ciała użytkownika. Impregnacje i malowanie drewna 
należy bezwzględnie wykonać po całkowitej obróbce drewna – z detalami, ucięciami czołowymi. 
 
3.  Pokrycie dachu i blacharka 
Pokrycie dachu z gontów  drewnianych w koronkę, w kolorze brązowym. Kalenica i wiatrownice z desek 
drewnianych w kolorze całości konstrukcji. 
 
4. Posadzki 
Grunt naturalny, wg sąsiedniej powierzchni terenu.  
 
Wytyczne wykonawstwa 
Wszystkie roboty budowlane i materiały użyte do robót materiały muszą spełniać wymogi dopuszczenia 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub 
aprobaty. 
Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót 
budowlano-montażowych”, przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i zasadami sztuki bu-
dowlanej. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


