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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
„Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie – zaprojektowanie i wykonanie strefy relaksu tj. obiektów odpoczynku wraz z nasadzeniami roślinnymi
oraz dostawą i montażem leżaków terenowych” jest kontynuacją robót na placu zabaw i siłowni zewnętrznej. W ramach tego zadania przewiduje się:


zakup map do celów projektowych;



wykonanie dokumentacji projektowej strefy relaksu, tj. obiektu odpoczynku (pergoli)
wraz z nasadzeniami roślinnymi w ramach rozbudowy placu zabaw zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (4 egz.);



zgłoszenie wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia budowlanego;



wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);



dostawa i montaż pergoli o przykładowych wymiarach boków 7m x 5m, wraz z siedziskami dla co najmniej 15 osób i podłogą o powierzchni do 35 m2;



wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego pod podłogę pergoli
oraz wykonanie dojść od istniejącego chodnika do pergoli o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, szarej gr. 6cm wraz z podbudową i betonowym obrzeżem trawnikowym/palisadą – powierzchnia nawierzchni z kostki ma wynieść nie mniej niż 10
m2;



nasadzenia roślinne w otoczeniu pergoli z roślin pnących i roślin ozdobnych – wykonanych zgodnie ze sztuką ogrodniczą, wraz z wykonaniem ich ściółkowania
korą/zrębkami drzewnymi, oraz pielęgnacją roślin do dnia protokolarnego odbioru;



dostawa i montaż 2 leżaków terenowych;



dostawa i montaż kosza na śmieci;



inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

Dokumentacja projektowa ma być opracowana na podstawie załączonej koncepcji
opracowanej przez autora wniosku do budżetu obywatelskiego, z wykorzystaniem informacji
zawartych w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. Wszelkie zmiany tej
koncepcji wymagają pisemnej akceptacji.
Inwestycja jest zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Klonowej na części działki: nr 777/6
na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 203aUS
(teren usług sportu).
Proponowana lokalizacja inwestycji, mapka z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p., mapka ewidencyjna oraz kopia mapy geodezyjnej powykonawczej II etapu robót znajduje się w załączniku Nr 1, 1a, 1b, 1c; a proponowane przez autora wniosku do Budżetu Obywatleskiego
obiekty strefy relaksu znajduje się w załączniku Nr 2 – koncepcja autora wniosku do budżetu
obywatelskiego (dotyczącej pergoli i leżaków terenowych, tj. bez stacji obsługi rowerów).

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające minimalne wymagania opisane poniżej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej
i zgłoszeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, tj. organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Zakres robót budowlanych ma obejmować:
a) przygotowanie terenu (niwelacja – teren zróżnicowany wysokościowo, utwardzenie,
oczyszczenie z kamieni),
b) wykonanie betonowych fundamentów,
c) wykonanie utwardzenia w miejscu podłogi pergoli,
d) dostawa i montaż pergoli,
e) wykonanie wraz z podbudową kostki betonowej - dojść do pergoli,
f) dostawę i montaż leżaków terenowych i kosza na odpadki,
g) wykonanie nasadzeń roślinnych wraz z ich pielęgnacją.

1.1.1. Opis obiektów i urządzeń strefy relaksu (pergola) – ogólne wymagania
Pergola o przykładowych wymiarach boków 7m x 5m, wraz z siedziskami dla co najmniej 15
osób i podłogą o powierzchni do 35 m2. Pergolę należy zaprojektować tak, aby dojście
od strony chodnika umożliwiało wjazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz
tak, aby było łagodne wejście z pozostałych stron.
Pergola drewniana, wykonana na fundamentach betonowych, osadzona na kotwach stalowych
co najmniej ocynkowanych. Podłoga wykonana z desek tarasowych ryflowanych gr. min.
32mm. Elementy drewniane zaimpregnowane i malowane 2-krotnie w kolorze teak (jak
sąsiadujące urządzenia placu zabaw). Standard wykończenia do użytkowania w miejscach
publicznych, tj. drewno gładkie, kanty fazowane, farby do drewna z atestem higienicznym,
tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV.
Pergola pokryta zadaszeniem ażurowym stanowiącym podporę dla nasadzonych roślin.
Obiekt ma być nowy i dopuszczony do stosowania na zewnątrz, wykonany w nowoczesnym
stylu.
Przykładowy obiekt, oprócz wskazanego w załączeniu przez autora wniosku do Budżetu Obywatelskiego:

1.1.2. Urządzenia do rekreacji (leżak terenowy) - ogólne wymagania
Dostawa i montaż nowych elementów zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Klonowej
na działce nr 777/6, tj.:
 leżak terenowy - 2 kpl.
Leżak betonowy przeznaczony do użytku publicznego:
– wykonany z betonu płukanego zbrojonego,
– wyprofilowanie zapewniające komfortowy wypoczynek,
– siedziska: drewno impregnowane, malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV, w kolorze dobranym do istniejących ławek (teak).
Urządzenia mają być nowe i dopuszczone do stosowania na zewnątrz.
Przykładowe urządzenie:

1.1.3. Elementy małej architektury (kosz na odpady) – ogólne wymagania
Kosz na śmieci
Konstrukcja kosza z belek o przekroju okrągłym i średnicy ok. 100 mm, powlekanych
wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Belki
zakończone zaokrągleniem o promieniu ok. 50 mm o pojemności ok. 35l – wyglądem
zbliżonym do istniejącego kosza na placu zabaw.
Wsad: stalowy, ocynkowany z otworem umożliwiającym odpływ wody opadowej,
Obudowa: wykończenie z desek impregnowanych i malowanych farbami tworzącymi
elastyczną warstwę z powłoką UV/betonowa.
Fundamenty: wg wymagań producenta urządzenia, dopuszcza się na zabetonowanych
w gruncie kotwach stalowych co najmniej ocynkowanych.

Przykładowe urządzenie:

1.1.4. Nawierzchnie – ogólne wymagania
Nawierzchnia utwardzona
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego pod podłogę pergoli, zabezpieczająca podłogę przed przerastaniem trawy i chwastów, jednocześnie przepuszczająca wodę
opadową.
Nawierzchnia dojść
Kostka brukowa betonowa w kolorze szarym o wzorze już istniejącym na placu zabaw
(prostokątna) o gr. 6cm, wykończenie nawierzchni z kostki ma być wykonane z obrzeża
betonowego szarego (dopuszcza się wykonanie palisadą) – powierzchnia nawierzchni z kostki
ma wynieść nie mniej niż 10 m2.
W ofercie należy uwzględnić wykonanie w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót
montażowych i nawierzchniowych następujących robót: wywóz ziemi, uzupełnienie humusu,
sianie i pielęgnację trawy i jej podlewanie do dnia protokolarnego odbioru robót.
1.1.5. Nasadzenia – ogólne wymagania
Nasadzenia
Nasadzenia roślinne w otoczeniu pergoli z roślin pnących i co najmniej 10szt roślin ozdobnych – wykonanych zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w przygotowanych i zaprawionych właściwym podłożem dołkach, wraz z wykonaniem ich ściółkowania korą/zrębkami drzewnymi,
oraz pielęgnacją roślin do dnia protokolarnego odbioru. Zakres nasadzeń roślinnych ma obejmować rośliny nietrujące, a rodzaj i ilość nasadzonych roślin pnących ma być dostosowana
do pergoli i ma umożliwić docelowo wykonanie co najmniej jednej zielonej ściany umożliwiającej zacienienie pergoli. Rośliny do nasadzeń powinny być siewkami/sadzonkami/szczepami/okulantami/odkładami/odrostami roślin, które muszą być co najmniej dwuletnie, co najmniej dwukrotnie przesadzane w szkółkach ogrodniczych, o zdrowej bryle korzeniowej, wolne od chorób szkodników, oraz o zwartym i symetrycznym kształcie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, przy czym rośliny pienne powinny być zakupione w pojemnikach, muszą mieć minimum 2 silne pędy, wyrastające do 10 cm od podstawy, a każda roślina musi być
przywiązana do palika, aby nie uległ jej charakter wzrostu na płożący ani nie uległ złamaniu
żaden z jej pędów.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu
istniejącego.
Dojazd do terenu inwestycji odbywa się drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. W chwili
obecnej na działce nr 777/6 znajduje się istniejący plac zabaw i urządzenia do kalisteniki
na nawierzchni syntetycznej wylewanej wielokolorowej oraz nawierzchni trawiastej wraz
z urządzeniami siłowni zewnętrznej na nawierzchni trawiastej, oraz ławkami, koszami
na śmieci, tablicą z regulaminem placu zabaw i stojakiem na rowery, a także piłkarzykami zewnętrzymi na nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wokół granicy działki znajduje się istniejąca zieleń (niska i wysoka), zabudowa mieszkalna jednorodzinna, napowietrzna linia
energetyczna zlokalizowana wzdłuż ulicy Klonowej (patrz dokumentacja fotograficzna w załączeniu).
Inwestycja zlokalizowana jest w Mikołowie przy ul. Klonowej na działce o nr 777/6, na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 203aUS –
tereny usług sportu, w sąsiedztwie terenów oznaczonych w ww. planie jako:
 202MNU – tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto),
 K113D – istniejąca ulica dojazdowa (szerokość w liniach rozgraniczających 10m); leżąca wzdłuż drogi, która w miejscowym planie zagospodarowania terenu oznaczona
jest jako K44L1/2 – ulica lokalna do adaptacji (szerokość w liniach rozgraniczających
12m).
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Nowe obiekty powinny w estetyczny sposób komponować się z otoczeniem i istniejącymi
urządzeniami, służyć funkcjom rekreacyjnym, przy czym nowa pergola wraz nasadzeniami
ma na celu przygotowanie miejsca do odpoczynku, a w szczególności zacienionego miejsca
do odpoczynku wolnego od bezpośredniego nasłonecznienia istniejącego placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz koncepcja samej pergoli/wiaty/altany wraz z kartami technicznymi urządzeń wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia u Zamawiającego
w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
Rozwiązanie projektowe zagospodarowania działki oraz podstawowe rozwiązania materiałowe winny być uzgodnione z Zamawiającym w terminie do 3 tygodni od dnia pisemnego
uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji j.w. Zamawiający ma 3 dni robocze, od dnia ich
otrzymania na ich zatwierdzenie.
Dokumentację projektową należy wykonać z oparciu o propozycję autora budżetu obywatelskiego (załącznik nr 2) i niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.
Wykonawca złoży wniosek w organie administracji architektoniczno-budowlanej na realizację zamierzenia budowlanego.
Należy dostarczyć Zamawiającemu opieczętowaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentację projektową co najmniej w 2 egzemplarzach w wersji „papierowej” oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w pliku o formacie *.pdf i *.dwg.
Wraz z projektem potrzebnym do złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
oraz przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz. specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

2.2. Przygotowanie terenu budowy
Teren

budowy należy zabezpieczyć w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie mogła
wejść na teren budowy.
Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, wyrównany, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót montażowych i nawierzchniowych wysypany humusem
wraz z jego zwałowaniem i obsianiem trawą i odebrany przez Zamawiającego.
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd
od ul. Klonowej (droga asflatowa). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
 organizacji robót budowlanych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,
 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,
 zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy, wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy.
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór końcowy,
 odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu –
w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,
 jakość i dokładność wykonania prac.
Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją.
Zamawiający wymaga na całość robót i zamontowane materiały i urządzenia co najmniej
36 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie
opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z zabezpieczeniem

placu budowy, dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą w całości do Wykonawcy.
Po zakończonej inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Operat Kolaudacyjny.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA programu funkcjonalno – użytkowego.
1. Prawo dysponowania działką na cele budowlane
Inwestycją objęta będzie część działki nr 777/6 (zgodnie z mapką ewidencyjną - zał. Nr 1b).
Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych
oraz pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora w celu przygotowania wniosku
do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia









Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018
poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2013
poz. 1129 tekst jednolity) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego,
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 tekst jednolity),
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz. 1422 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi
zmianami).
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