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na zadanie pn.: 

Infrastruktura związana z organizacją nowego dojścia do posterunku 

„Czerwionka” zlokalizowana na działce nr 126 obręb Kuźnica 

(rowerownia) 

 

 

1. Cel zadania 

Celem zadania jest wyeliminowanie możliwości dostania się na teren chroniony 

osobom niepowołanym z zewnątrz. Zamawiający planuje w tym celu wykonanie 

napraw i uzupełnień istniejącego ogrodzenia betonowego, wykonanie chodnika 

łączącego parking z wejściem na teren Spółki oraz wymianę ogrodzenia z siatki na 

systemowe ogrodzenie panelowe, ze zmianą jego układu, który uwzględnia wydzielenie 

rowerowni oraz montaż prowadzącej do niej furtki i bramy dwuskrzydłowej, na działce 

nr 126 obręb Kuźnica. Wewnątrz pomieszczenia ochrony planuje się wydzielenie 

pomieszczenia WC. 

 

2. Poglądowa charakterystyka obiektu 

Działka gruntu w Gliwicach nr 126, obręb Kuźnica, teren płaski, zadrzewiony o 

powierzchni 1480 m². Funkcja przeznaczenia – rowerownia. 

 

3. Zakres prac do realizacji 

3.1 Nawierzchnie 

- wytyczenie chodnika wzdłuż ogrodzenia betonowego o długości 65 m i szer. 2 m 

(rys.1) 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 

I-IV głębokości 51 cm, 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

- ułożenie geowłókniny, jako warstwy separacyjnej na gruncie rodzimym, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego (warstwa mrozoodporna) - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm, 
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- podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 25 cm, Is>0,97, 

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej holland o grubości 6 cm, kolor szary, na 

podsypce cementowo-piaskowej, 

- montaż obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej zwykłej, 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

na terenie projektowanej rowerowni – powierzchnia 360m2,  

- ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny na wyprofilowanym terenie rowerowni, 

- wykonanie 12cm warstwy nawierzchni placu z kruszywa naturalnego – kliniec 

dolomitowy 0/31,5mm, Is>0,98. 

 

3.2 Ogrodzenie  

- demontaż dwóch przęseł z istniejącego ogrodzenia betonowego oraz montaż 

staroużytecznych płyt betonowych we wskazanym istniejącym przęśle (rys. 2), 

- usunięcie istniejącego ogrodzenia z siatki, 

- wytyczenie i wykonanie ogrodzenia o długości 172 m (rys. 1) 

- wykonanie fundamentów pod słupki głębokość min.60 cm 

- osadzenie słupków o wysokości 240 cm 

- montaż paneli wys. 203 cm, średnica drutu: 5 mm, ocynkowanych ogniowo i 

malowanych proszkowo, 

- montaż bramy dwuskrzydłowej, szer. światła 5m, wypełnienie z systemowych paneli 

ogrodzeniowych, 

- montaż furki z elektrozaczepem sterowanym z przycisku do zamontowania w budynku 

strażników, szer. 120cm w ogrodzeniu panelowym, wraz z wyprowadzeniem zasilania, 

z punktu wskazanego przez Zamawiającego, 

 

3.3 Wydzielenie pomieszczenia WC dla strażników 

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, 

- wykonanie wydzielenia pomieszczenia poprzez montaż ścian działowych w systemie 

suchej zabudowy, 

- montaż drzwi wejściowych do WC, 
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- biały montaż – miska ustępowa 1szt. oraz umywalka 1szt. z elektrycznym, 

przepływowym podgrzewaczem wody oraz niezbędną armaturą, 

- podłączenie istniejących instalacji wod. -kan. do sanitariatu oraz wymiana istniejącego 

odcinka kanalizacji sanitarnej (prawdopodobnie DN50) na średnicę 110mm (PVC, 

SN4) z podłączeniem do istniejącego szamba. 

 

3.4 Oświetlenie  

-demontaż istniejących latarni oświetleniowych (rys. 2), 

-montaż energooszczędnych latarni ulicznych LED (pobór mocy ok.50W/szt.) zgodnie 

z przedstawioną koncepcją lokalizacji (rys.1), z czujnikami zmierzchowymi, 

- doprowadzenie zasilania oświetlenia z punktu wskazanego przez Zamawiającego. 

 

3.5 Wiaty Rowerowe 

- demontaż wszystkich istniejących wiat rowerowych, wraz z demontażem i utylizacją 

płyt azbestowo-cementowych z istniejących zadaszeń, 

- ręczne oczyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej z klasy B do stopnia St210 –10 

kpl., 

- naprawa uszkodzonych stojaków, wymiana skorodowanych dolnych odcinków ram 

stalowych z kątowników 65x100 oraz dolnych skorodowanych odcinków słupków – 

materiał po stronie Zamawiającego, 

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni konstrukcji stalowej wiat powłokami 

malarskimi, z zastosowaniem grunto-emalii poliuretanowej, w kolorze czarnym 

RAL9005 – 10kpl., 

- wykonanie zadaszeń wiat rowerowych z blachy trapezowej, na łatach drewnianych– 

10kpl – materiał po stronie Wykonawcy. 
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Mapa działki 126, obręb Kuźnica 

 
 

 

Rys. 1 Koncepcja modernizacji rowerowni 
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Rys. 2 Plan demontaży 

 
 

 

 

4. Dokumentacja powykonawcza 

 

Dostarczenie wymaganej dokumentacji z atestami, certyfikatami i deklaracjami 

zgodności na zastosowane materiały oraz protokołami i sprawozdaniami z prób i badań. 

 


