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1. Przedmiot i zakres opracowania.
W związku z wejściem w życie programu inwestycyjnego zatwierdzonego przez Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod nazwą:
„Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie”
konieczne

stało

się

opracowanie

niezbędnych

dokumentacji

projektowo-kosztorysowych

określających zakres przewidzianych do wykonania robót budowlanych.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne podzielono na dwa etapy:
- pierwszy -

obejmuje wyłącznie roboty związane bezpośrednio z budynkami i zamykające się w
ramach istniejącej zabudowy, w tym przebudowę pomieszczeń garażowych;

- drugi -

obejmuje roboty zewnętrzne dotyczące kanalizacji deszczowej, placu manewrowego
ogrodzenia, boiska i wspinalni.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uszczegółowienie zakresu robót etapu drugiego
zadania czyli przebudowy ogrodzenia oraz wykonania systemu automatycznego nawadniania
terenów zielonych przy budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Straży
Pożarnej w Koninie przy ulicy Przemysłowej 7.

Uwaga: Szczegółowy zakres prac budowlanych określono w szczegółowej charakterystyce robót
zawartej w poniższych opisach, rysunkach oraz przedmiarach robót.
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2. Projektowane roboty budowlane.
Poniższy opis uzupełnia informacje zawarte w projekcie budowlanym. Na przedmiotowym terenie
poza robotami opisanymi w projekcie budowlanym przewiduje się dodatkowo między innymi
przebudowę ogrodzenia oraz tereny zielone od strony frontowej wyposaża się w system
nawadniania automatycznego. Wymianie podlega również nawierzchnia zjazdu w ulicy
Przemysłowej.
Każdemu elementowi przypisano dodatkowo oznaczenie inwestycyjne – literowe w nawiasie
2.1. Ogrodzenie (M).
Szczegółowy zakres prac:
−

demontaż bramy wjazdowej

−

rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem

−

wykopy liniowe pod fundament nowego ogrodzenia

−

wykonanie cokołu betonowego wraz z osadzeniem słupków stalowych

−

montaż przęseł panelowych

−

montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej

Teren ogrodzony jest na części ogrodzeniem z przęseł metalowych na cokole oraz na części
z prefabrykowanym betonowym. Brama dwuskrzydłowa metalowa mocowana do słupków z rury
metalowej.
Istniejące ogrodzenie podlega rozbiórce na całej długości, za wyjątkiem fragmentu ogrodzenia
znajdującego się w granicy z sąsiadującą zabudową.
Projektuje się nowe ogrodzenie wykonane z paneli. Druty pionowe i poziome gr. 5.0 mm tworzą
oczka 200x50 mm. Panel z czterema przetłoczniami o całkowitej wysokości elementu 1560 mm.
Panel szerokości 2500 mm, osiowy rozstaw słupków 2560 mm. Panele montowane do słupków
stalowych 40x60 o wysokości 2.4 m, za pomocą 3 obejm oraz śrub zamkowych i nakrętek
zrywalnych uniemożliwiających demontaż paneli.
Słupki zabetonować w fundamencie z betonu C12/15. Fundament o przekroju 20x80. Fundament
wylewany w szalunku.
W ogrodzeniu brama wjazdowa dwuskrzydłowa o łącznej szerokości w świetle 6,30 m. Skrzydło
montowane do istniejącego słupka przybramowego za pomocą zawiasów toczonych o śr. 35 mm
z kulą. Dwa zawiasy na każde skrzydło bramy. Skrzydła bramy z profili stalowych 120x60x4
wypełnionych panelem ogrodzeniowym. Słupki przybramowe zaspawać od góry, oczyścić
i pomalować. W podłożu należy osadzić ogranicznik otwarcia bram.
Wszystkie elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową (cynkowanie
ogniowe) oraz przez malowanie proszkowe lakierem poliestrowym. Śruby i nakrętki ze stali
nierdzewnej. Ogrodzenie w kolorze zgodnym z RAL 7030.
2.2. Instalacja nawadniania (AG).
Szczegółowy zakres prac:
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−

wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi

−

ułożenie rur zgodnie ze schematem

−

zamontowanie skrzynek z zestawem zaworów

−

podłączenie i zamontowanie zraszaczy, linii kroplujących

−

zamontowanie osprzętu, w tym zaworów, złączek, sterowników

−

montaż czujnika opadu

−

ułożenie przewodów sterujących

−

regulacja systemu

Na terenie projektuje się system nawadniania zieleni urządzonej. Podlewanie automatyczne
wykonać należy na trawnikach znajdujących się z frontu budynku, od strony ul. Przemysłowej.
Całość instalacji z rur PP o śr. 16, 20, 25 mm.
Wodę do celów podlewania poprowadzić z wewnętrznej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu
garażu JRG nr 1. Przyłącze z rur sieciowych PE HD o śr. 32 mm. Dla pomiaru ilości wody zużytej
do podlewania projektuje się podlicznik wodomierzowy wraz z niezbędnymi zaworami.
System podlewania zaprojektowano z podziałem na strefy. Wydzielono 12 stref, w tym 6 stref
z liniami kroplującymi. Do obsługi systemu należy zamontować dwa sterowniki-programatory, 6-cio
i 9-cio strefowy. Dla oszczędności wody i automatycznego wyłączenia podlewania podczas
opadów deszczu do sterowników podłączyć czujnik opadu. Czujnik zamontować na ścianie
budynku, w miejscu nie osłoniętym.
Instalację podlewania wykonać jako podziemną za wyjątkiem linii kroplujących, które układa się
powierzchniowo i mocuje do podłoża szpilkami. Linia kropkująca przeznaczona do podlewania
krzewów i drzew z węża o śr. 16 mm z wewnętrznymi dyfuzorami. Każdą strefę podlewania
liniowego wyposażyć w zawór spustowy oraz zawór napowietrzający.
Podlewanie trawników realizowane za pomocą zraszaczy wynurzeniowych. Dla dużych
powierzchni stosuje się zraszacze sektorowe obrotowe o regulowanym promieniu 7,6-15,2 m oraz
kącie w zakresie 40-360°. Na mniejszych powierzchniach zraszacze deszczujące statyczne
o regulowanym promieniu 1,2-1,8 m oraz kącie w zakresie 0-330°. Każdy zraszacz podłączony za
pomocą elastycznego modułu łączącego.
Każda ze stref uruchamiana elektrozaworem 24V. Zawór przy braku zasilania znajduje się
w pozycji zamkniętej. Zawory zamontowane w skrzynce zaworowej umieszczonej w gruncie.
Skrzynki osadzone na warstwie grysu kamiennego. Każdą skrzynkę z elektrozaworami wyposażyć
dodatkowo w zawór kulowy oraz zawór spustowy.
Kable sterujące elektrozaworami prowadzić w rurce osłonowej PCV. Przewody wprowadzić do
skrzynek zaworowych oraz doprowadzić do sterowników-programatorów. Przewód XzTKMXpw
9x2x0,5 osobno do każdej skrzynki.
Po wykonaniu instalacji dokonać nastaw czasu pracy i godzin uruchamiania podlewania.
W zależności od wydajności przyłącza, dla skrócenia pracy systemu można grupować strefy
2.3. Wymiana nawierzchni zjazdu.
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Dostęp do działki nr geod. 188/2, na której zlokalizowany jest budynek Komendy Miejskiej
i Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zapewniony jest
istniejącym zjazdem z ulicy Przemysłowej.
W stanie obecnym zjazdu wykonany jest z warstw nawierzchni asfaltowej ograniczonej
krawężnikami drogowymi. Nawierzchnia i krawężniki w stanie dostatecznym pod względem
technicznym.
Wymianę nawierzchni zjazdu wykonuje się w związku z wymianą nawierzchni placów
manewrowych przed budynkiem Komendy.
Przebudowa polegać będzie wyłącznie na wymianie nawierzchni zjazdu – zastąpienie nawierzchni
asfaltowej nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8cm wraz z wymianą krawężników 15x30 na ławie
betonowej z oporem. Przy robotach należy postępować zgodnie z technologią wykonania
nawierzchni placów.
Geometria, profil zjazdu, jego szerokość oraz promienie łuków nie ulegają zmianie. Parametry
zjazdu zostaną zachowane w stanie niezmienionym.
Zakres wymiany nawierzchni zjazdu określa załączony rysunek.

2.4. Plac manewrowy przed budynkiem (O).
W związki z planowanym obniżeniem posadzki w pomieszczeniu garażu Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej o 25 cm konieczne jest w ramach wymiany nawierzchni placu
manewrowego przed budynkiem wykonanie zmiany profilu nawierzchni poprzez jej „wypłaszczenie”
Zmianę profilu placu należy wykonać w pasie szerokości 5 m wzdłuż ściany frontowej budynku

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
spec. architektoniczna
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3. Część rysunkowa projektu.
Wykaz rysunków:
3.1. Rys nr PZD-W01 Ogrodzenie systemowe
3.2. Rys nr PZD-W02 System nawadniania
3.3. Rys nr PZD-W03 Wymiana nawierzchni zjazdu
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CHARAKTERYSTYKA
Modu³ paneli ogrodzeniowych
z czterema przet³oczeniami.

cm

0.0

~2

Panele ogrodzeniowe wykonane s¹
jako maty zgrzewane z pionowych
i poziomych prêtów.

+/- 0.

~ 20.0cm

00

~ 60.0cm

Wysokoœæ paneli: 1560 mm
Œrednica prêtów: 5 mm
Iloœæ prêtów poziomych: 15 szt.
Iloœæ prêtów pionowych: 49 szt.
Wymiar oczka: 50x200 mm
S³upki zabetonowaæ w fundamencie z betonu C12/15.
Fundament o przekroju 20x80. Fundament wylewany
w szalunku.

Elementy ogrodzeniowe w kolorze RAL 6002
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