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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
 
1. ZAKRES I ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.
Opracowanie zawiera projekty budowlane obiektów kubaturowych 
i elementów "małej architektury" wchodzących w skład projektowanego 
Zespołu rekreacyjno-kulturalnego w Ostrowach.           
Zaprojektowano scenę sezonową, zadaszenie do grillowania, sanitariaty,
pomost pływający do cumowania kajaków oraz rowerów wodnych
z magazynem na sprzęt pływający.
 
2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
 
2.1 Układ konstrukcji
 
Wszystkie obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. 
Dachy o konstrukcji drewnianej, kryte  gontem bitumicznym 
na płycie OSB.   
Posadowienie na ławach fundamentowych na gruncie rodzimym.
 
2.2 Fundamenty
  
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie 5MPa. Ławy fundamentowe oraz stopy fundamentowe zaprojektowano
jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy B20 zbrojone stalą 34GS.
 
2.3 Ściany zewnętrzne
 
Ściany zewnętrzne sceny, sanitariatów i magazynu zaprojektowano 
z pustaków ceramicznych MAX gr.24cm.
Ściany sanitariatów dodatkowo ocieplone warstwą styropianu gr.5cm
Ze względu na ochronę urządzeń elektrycznych służących do 
 przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 
2.4 Ściany wewnętrzne
 
Ściany działowe gr.12 i 6cm, z cegły dziurawki.
 
2.5 Izolacja przeciwwilgociowa
 
a) Pozioma
Izolacja na ławach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na   lepiku  na gorąco.
Izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem  związana z cokołem budynku - 2x folia polietylenowa.
Uwaga ! Na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki   nie powodujące rozpuszczania styropianu.
 
b) Pionowa
Izolacja pionowa ścian fundamentowych od ławy do połączenia
z izolacją poziomą w cokole budynku zaprojektowano z mas 
bitumicznych tzn. 1x papa na lepiku na gorąco.
 
2.6 Schody
 
Schody zewnętrzne sceny zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe. 
Schody do pomieszczeń pod sceną żelbetowe na gruncie, ze zbrojeniem 
konstrukcyjnym wg rysunków. Na dolnym spoczniku zaprojektowano 
studzienkę zbiorczą w celu odwodnienia pomieszczeń zlokalizowanych 
pod sceną ( w przypadku nadmiernych opadów atmosferycznych).
Studzienkę fi500 zagłębioną 1m poniżej posadzki należy zaopatrzyć
w pompę pływakową zasilaną elektrycznie , z rurą odprowadzającą 
nadmiar wody na powierzchnię gruntu poza obiektem.
  
2.7 Dachy
 
Na wszystkich obiektach dachy w konstrukcji drewnianej z drewna 
sosnowego klasy C-27 - wymiary i szczegóły wg rysunków.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną przez 2-krotne smarowanie   preparatem typu Movichron, 
wg. wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
 
2.8 Scena
 
Płyta sceny z betonu B20 zbrojona stalą 34GS. Grubość 15cm. 
Zbrojenie podłużne: dołem w przęśle #12 co 15cm, górą nad 
podporą #12 co 12cm.
 
2.9    Słupy
 
Zadaszenie grilla i sceny oparte na słupach żelbetowych 24x24cm,
zbrojonych 4#12.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.10 Pomost pływający
 
Wybrano pomost pływający o konstrukcji ciągłej S240 i wymiarach: 
2,4m x 21,0m + trap 1,2m x 5,0m.
Pow.całkowita - 56,4m?. Wolna burta - 0,5m. Wyporność 0,9kN/m?.
Pływaki siatkobetonowe M140 x 5szt.
Drewno sosnowe impregnowane podciśnieniowo. 
Części stalowe cynkowane ogniowo.
Wyposażenie : -  półki dla kajaków - 13m, 
- drabinka kąpielowa 4-stopniowa, 2szt.  
Producent - firma KAROS ( 11-200 Bartoszyce, ul.Sędławki 9).
 
Wszystkie prefabrykaty i elementy wyposażenia muszą posiadać 
świadectwa uznania typu wyrobów Polskiego Rejestru Statków.
                   
2.11 Elementy wykończenia
 
a) Elewacje
   
Ściany i słupy obiektów kubaturowych oraz betonowe grille
obłożyć od zewnątrz okładziną elewacyjną imitującą kamień
lub kamieniem naturalnym w kolorze jasnym, piaskowym.
 
b) Okna
W podpiwniczeniu sceny oraz w sanitariatach wykonać
doświetlenie z pustaków szklanych ( luxfery).
 
c) Drzwi
Ze względu na warunki atmosferyczne należy zamontować 
drzwi płytowe obite blachą w kolorze ciemnobrązowym.
Zamontować zamki z wkładkami na klucze patentowe, 
w kabinach WC - zamki łazienkowe.  
             
d) Dachy
Jako pokrycie zaprojektowano gont bitumiczny w kolorze
ciemnobrązowym, na płycie OSB.
  
e) Obróbki blacharskie
Obróbka dachu obejmuje opierzenia wywietrzników, elementy związane z konserwacją  i utrzymaniem dachu. 
Zastosować obróbki dachowe  systemowe lub wykonać indywidualnie
z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe odpowiednio fi150 mm i fi12mm wg. rozwiązań 
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
    
f) Tynki wewnętrzne
Wykonać jako mokre cementowo-wapienne zwykłe, gładkie kat. III filcowane,   
 
g) Posadzki
Posadzka sceny, pomieszczenia pod sceną, sanitariaty - płytki 
gresowe mrozoodporne, trudnościeralne.
 Zadaszenie do grillowania - kostka brukowa  w obrzeżach  krawężnikowych.
      
h) Malowanie
Ściany wewnętrzne sceny oraz sufity wszystkich pomieszczeń 
malować farbami mrozoodpornymi.        
W sanitariatach i pomieszczeniach pod sceną ściany wyłożyć 
glazurą mrozoodporną do pełnej wysokości pomieszczeń. 
 
2.11 Instalacje wewnętrzne
 
Wewnętrzną instalacje wod.-kan. i elektryczną 
w pomieszczeniach pod sceną oraz sanitarnych wykonać wg załączonych projektów branżowych.
 
 UWAGA
 
Obiekty kubaturowe wchodzące w skład projektowanego Zespołu  
użytkowane będą sezonowo ( max.4 miesiace w roku) i nie wymagają 
sporządzenia charakterystyki termicznej.
 
3.   WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWL.-MONTAŻOWYCH
 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiory robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zgod-
nie 
z Polskimi Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogą być wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projek-
tu, odpowiednim organem nadzoru budowlanego i kierownikiem budowy.
Kierownik budowy winien wpisywać do Dziennika budowy odbiory poszczególnych elementów robót.
Do realizacji obiektu można używać jedynie materiałów posiadających niezbędne atesty i aprobaty lub potwierdzenia zgodności produktu
z Polską Normą. Roboty budowlane mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w danej specjalności.
Po zakończeniu realizacji obiekt należy zgłosić do użytkowania 
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w odpowiednim organie nadzoru budowlanego.
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1B_OSTROWY IB przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POMOST DO CUMOWANIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
1

d.1 analiza indy-
widualna

Dostawa oraz montaż pomostu pływającego(firmy KAROS 11-200
Bartoszyce,ul. Sędławki 9 lub równorzędny) typu konstrukcja ciągła
S240 o wymiarach 2,4m*21m + trap 1,2m*5m. Pow. całkowita 56,
4m2. Wolna burta 0,5m. Wyporność 0,9kN/m2. Pływaki siatkobetono-
we M140*5szt. Drewno sosnowe ipregnowane podciśnieniowo. Częś-
ci stalowe cynkowane ogniowo. Pontony/pomosty : system konstrukcji
ciągłej 240 - 21 mb. Złącza teowe 1 komplet. Trap dojściowy zawiaso-
wy 1,2x5 m- 1 szt. Wspornik trapu - 1 szt. Panel stalowy ze swidrem
1,5 m - 2 szt. Kotwiczenie do dna : martwa ktwica 700 kg - 6 szt. Łań-
cuch fi 13 - 72 m. Szekla fi 14 - 12 szt. Pierścień kotwiczny fi 13 - 6
szt. Wyposażenie : pólki dla kajaków -13 m. drabinka kapielowa 4
stopniowa - 2 szt. Wszystkie oferowane prefabrykaty muszą posiadać
świadectwa uznania typu wyrobów Polskiego Rejestru Statków. Do
odbioru przedstawić niezbedne zaświadczenia i certyfikaty.

m2

56.4 m2 56.400
RAZEM 56.400

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
analogia

Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - boisko do siatkowki
- wymiar boiska 18X8 m dodano po 1m z każdej strony
Krotność = 2

m2

18.0*10.0 m2 180.000
RAZEM 180.000

3
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - przygotowanie nawierzchni
pod droge szutrową

m2

180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000

4
d.2

KNR 2-21
0606-06
analogia

Warstwa odsączająca żwirowa piaskownicy - boisko do siatkówki pla-
zowej

m3

180.0*0.1 m3 18.000
RAZEM 18.000

5
d.2

KNR 2-21
0606-07
analogia

Wypełnienie boiska do siatkówki plażowej piaskiem m3

180*0.3 m3 54.000
RAZEM 54.000

6
d.2

Dostawa i montaż elementów do siatkówki plażowej - słupki wraz z tu-
lejami, siatkka wraz z uchwytem zawieszajacym oraz antenkami , sta-
nowisko dla sędziego, linia wyznaczajaca pole gry.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3

180.0*0.4 m3 72.000
RAZEM 72.000

8
d.2

KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o
średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

9
d.2

KNR 2-21
0323-04

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III
o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

10
d.2

KNR 2-23
0201-01

Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem - plaża
Krotność = 10

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

11
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż stolików z siedziskami szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

12
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż ławek na widownie przed sceną szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

13
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż stojaka na rowery szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

14
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci na słupkach szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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1B_OSTROWY IB przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 DROGI, PARKINGI, CHODNIKI

15
d.3

KNR 2-31
0101-01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - wykonanie koryt
pod drogę szutrową

m2

(135.0*6.0)+(250.0*4.0)+(60.0*5.0)+(20*4) m2 2.190.000
RAZEM 2.190.000

16
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - przygotowanie nawierzchni
pod droge szutrową

m2

2190.000 m2 2.190.000
RAZEM 2.190.000

17
d.3

KNR 2-31
0114-01
analogia

Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm -
nawierzchnia szutrowa (droga dojazdowa oraz parkingi)

m2

2190.000 m2 2.190.000
RAZEM 2.190.000

18
d.3

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm- nawierzchnia szutrowa ścieżki
piesze
Krotność = 0.5

m2

(65+96+27+73+68+23)*1.0 m2 352.000
RAZEM 352.000

19
d.3

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-II głębokości 10 cm - nawierzchnia szutrowa ścieżki pie-
sze
Krotność = 0.5

m2

(65+96+27+73+68+23)*1.0 m2 352.000
RAZEM 352.000

20
d.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

(65+96+27+73+68+23)*1.0 m2 352.000
RAZEM 352.000

21
d.3

KNR 2-31
0114-01
analogia

Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm -
nawierzchnia szutrowa (ściezki piesze)
Krotność = 0.5

m2

352.000 m2 352.000
RAZEM 352.000

22
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III
Krotność = 0.667

m3

(2190*0.2)+(352.0*0.1) m3 473.200
RAZEM 473.200
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