Za³¹cznik nr 6 do SIWZ

Wzór plastyczny wiaty przystankowej
do wyposa¿enia przystanków komunikacji miejskiej
(ogólne wymogi konstrukcyjne)
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Materia³y i wymogi konstrukcyjne:
1. Konstrukcja noœna wiaty (profile zamkniête o przekroju prostok¹tnym), listwy i kszta³towniki obróbki wykonane ze stali.
2. Elementy stalowe zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor
czerwony - RAL 3020.
3. Konstrukcja œcian os³onowych wiaty wype³nione szybami ze szk³a bezpiecznego i wymiarach 0,6 m x 0,99 m.
Mocowanie szyb na ca³ej d³ugoœci krawêdzi z zastosowaniem podk³adek (uszczelek) gumowych.
4. W œcianie tylnej dwie gabloty podœwietlane instalacj¹ LED do zamieszczania rozk³adów jazdy i informacji.
5. Oœwietlenie LED w konstrukcji dachu wiaty do oœwietlenia terenu przystanku.
6. Pokrycie dachu wykonane z poliwêglanu komórkowego dymionego.
7. Siedzisko ³awki (2 szczeble) i oparcie (3 szczeble) wykonane z kompozytu lub z drewna bejcowane i lakierowane
na jasny br¹z. £awki zamontowane w modu³ach z prawej strony wiaty.
8. Wzd³u¿ wiaty rynna z odprowadzeniem wody deszczowej rur¹ na chodnik.
9. Wiata wyposa¿ona w stela¿ wykonany wg. projektu BKM do zamocowania znaku D-15 , wraz z ekranami z "dibondu"
z naklejonymi znakami D-15 z folii odblaskowej oraz polami do naklejenia nr linii, nazwy ulicy i nazwy przystanku - stela¿
skierowany w kierunku jezdni lub nad zadaszenie wiaty, w zale¿noœci do odleg³oœci do skrajni jezdni .
Konstrukcja stela¿a znaku D-15 (typ stela¿a) stosowna do iloœci obs³ugiwanych linii komunikacyjnych na przystanku przeznaczonym
do monta¿u wiaty.
10. Do czo³a zadaszenia wiaty zamocowana tablica informacyjna z tworzywa "dibond" z logo,nazw¹ i numerem przystanku,
numerami linii - wg. projektu BKM
11. Dobór materia³ów powinien byæ zgodny z wymogami wytrzyma³oœciowymi dla konstrukcji stalowych.
D³ugoœæ wiaty uwarunkowana jest lokalizacj¹ i natê¿eniem ruchu pasa¿erskiego i wyra¿a siê
iloœci¹ modu³ów + dwa wystêpy boczne zadaszenia po min 0,5 m.
Jako wiatê standardow¹ przyjmuje siê obiekt sk³adaj¹cy siê z 3 modu³ów po 2 m (d³ugoœæ zadaszenia 7 m).
Poza centrum miasta i przy ma³ym natê¿eniu ruchu pasa¿erów ma zastosowanie wiata o 2-modu³owa o d³.zadaszenia 5 m.
Iloœæ podœwietlanych plafonów - zgodnie z potrzeb¹ zamawiaj¹cego i opisem w dokumentacji projektowej.
Szerokoœæ wiaty wynosi 1,07 m lub 0,6 m, stosownie do parametrów chodnika (peronu) i rozmieszczenia mediów w gruncie.

