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I. CZĘŚĆ OPISOWA.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów
przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG” w Mikołowie na terenie
istniejącego obiektu sportowego. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy
wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową
realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie
zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano-montażowe.
I Prace projektowe


Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód
i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego.

II Roboty budowlane
 Geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktów inwestycji,
 Roboty ziemne związane z wykonaniem połączenia konstrukcji z gruntem,
 Montaż konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych
 Montaż tablicy informacyjnej,
 Montaż mat przerostowych na istniejącej trawie,
 Prace porządkowe z ewentualnym obsianiem trawą.

a). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych:
Konstrukcja do treningów biegów przeszkodowych jest planowana do realizacji na działce
nr 1007/56.
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na
wykonanie ww. konstrukcji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje.
Konstrukcja ma mieć wymiary minimum 10,0 m x 3,0 m i wysokość ok. 3,0 m i znajdować się ma
na terenie istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy boiskami, a łukiem bieżni. Należy
przewidzieć prace ziemne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego.
Wykonawca posiadając projekt wraz z uzgodnieniami dokona zgłoszenia w Starostwie
Powiatowym w Mikołowie.
b). Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Lokalizacja
Teren planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie konstrukcji do treningów biegów
przeszkodowych jest własnością Gminy Mikołów. Budowę planuje się w obrębie działki nr 1007/56
na terenie istniejącego obiektu sportowego.
Usytuowanie
Zagospodarowanie działki stanowi obiekt sportowy, tereny zielone z pojedynczymi drzewami i
krzewami, utwardzony ciąg pieszy. W miejscu planowanej inwestycji występuje zielony teren płaski
– trawa. Klatkę należy umiejscowić na środku terenu przeznaczonego pod inwestycję, co ma
umożliwić jej rozbudowę w przyszłości. Dostęp do działki nr 1007/56 znajduje się od strony
wschodniej, bezpośrednio od ul. Zielonej.
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Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną.

Rys. 1 Widok lokalizacji planowanej inwestycji.
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Rys. 2 Widok lokalizacji planowanej inwestycji.

Rys. 3 Widok lokalizacji planowanej inwestycji.

5

Ochrona konserwatorska
Uchwała nr Uchwała nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa:
Działka nr 1007/56 położona przy ul. Zielonej w Mikołowie Reta objęte są strefą urbanistyczną
MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto)
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 114MW ustalono:
- podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, przedszkola, żłobki; dla jednostek,
przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się
konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę
ochronną sieci.
- dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna, obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury
i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji i inne rodzaje działalności
gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty kultury sakralnej
w tym obiekty kultu religijnego, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję
podstawową; garaże wolnostojące i w układzie szeregowym o wysokości nie większej niż 3,5 m.
c). Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
Planowana konstrukcja do treningów biegów przeszkodowych powiększy zakres możliwych
aktywności sportowych, wykonywanych na istniejącym obiekcie sportowym.
1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:
ad I Prace projektowe
Wykonanie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. Ilość
kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji. Przed złożeniem do
Starostwa Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora.
Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG, doc.
ad II Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, przewidziane
do realizacji w terminie do 19.06.2020 r.
Wymagania dla prac projektowych:
1. Mapę do celów projektowych/mapę zasadniczą Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.
2. Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń
i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Projekt musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu.
4. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych
obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów.
5. Ilość opracowań dla Zamawiającego: projekt budowlany – Ilość kompletów ma być taka, aby dla
Inwestora pozostały 2 kpl. Dokumentacji. Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na
płycie CD w formatach PDF, DWG, doc.
6. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla
potrzeb wykonawstwa.
7. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
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8. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on zgodny z umową, obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
9. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony
przez Zamawiającego.
10. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością
odpowiednich specyfikacji technicznych.
Wymagania dla robót budowlanych:
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
Wymagane elementy konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych:
Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń.
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych,
posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane
obowiązujące w UE.
Wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy.
Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę. W miejscach
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury i rozwiązań materiałowych.
Konstrukcja ma mieć wymiary minimum 10,0 m x 3,0 m, wysokość ok. 3,0 m i być zespolona na
stałe z gruntem. Projektowana konstrukcja znajdować się ma na terenie istniejącego obiektu
sportowego, pomiędzy boiskami, a łukiem bieżni. Konstrukcja musi być odporna na warunki
atmosferyczne (zabezpieczona ocynkiem i farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV), stabilna. Elementy szczególnie narażone na wycieranie powłoki wykonane
mają być ze stali nierdzewnej. Lakier matowy, szorstki, ułatwiający chwyt i zapobiegający ślizganiu
się dłoni.
Pod konstrukcją należy wykonać nawierzchnię bezpieczną (syntetyczną z mat przerostowych)
o wymiarach konstrukcji + min. 1,0 m z każdej strony
Klatka przeznaczona ma być do instalacji na zewnątrz, stabilnie przymocowana do betonowych
fundamentów.
Wymagana dotyczące terenu:
•podłoże: mata przerostowa z wysoką odpornością na ścieranie posiadająca atest PZH, certyfikat
HIC (upadek z wysokości pow. 3,0 m) oraz spełniająca normę PN-EN 1177.
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Stalowa konstrukcja o wymiarach minimalnych: szer. 3,0 m x dł. 10,0 m x wys. około 3,0 m
zawierająca następujące przeszkody:
1. Monkey bar prosty;
2. Multirig (klasyczny) (kółka + drążek) – element do ćwiczenia siły uchwytu, koordynacji
polegający na swingu;
3. Drabinki ruchome min. 2 szt.;
4. Flying monkey bars - drążki do przeskakiwania góra dół oraz przechodzenia na rękach.
Odległość od drążków = 1,80 m;
5. Drążki do podciągania;
6. Hot wheels (obręcze, koła obrotowe);
7. Kołowrotek (chomik);
8. Drabina salmona;
9. Lina – do podciągania się o długości 4,0 m;
10. Kołki do przechodzenia z ringami (ninja ring);
11. Strażak;
12. Wariat;
13. Kołkownica (pozioma lub pionowa).
Tablica informacyjna 1 szt. ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, powinna
zawierać warunki i zasady korzystania z konstrukcji do biegów przeszkodowych, numery
telefonów alarmowych (policja, pogotowie ratunkowe, straż miejska). Opis i piktogramy należy
wykonać na płycie HPL, druk sitodruk. Treść planowaną do umieszczenia na tablicy należy
uzgodnić z Inwestorem.
Poniżej przedstawiono przykładowe widoki konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych:
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Wymagania jakościowe dotyczące materiałów.
Dopuszczone materiały:
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać
wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału,
posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności
i oznakowanie,
• zgodne z wykonanym projektem oraz postanowieniami PFU,
• nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich
zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę).
• zgodne z zaleceniami producenta.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości,
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Jakość wykonania.
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną
z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte
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w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu
zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju
w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. Jeśli
wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca
przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać
w procesie realizacji robót.
Kontrola jakości robót.
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Zamawiający
przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z Ustawy
Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym z obszarów działalności
inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i protokolarne potwierdzanie jej
wyników.
Kontroli będą podlegały w szczególności:
• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,
• stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,
• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU,
• jakość i dokładność wykonania prac,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową.
Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór gwarancyjny.
Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz
osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.
W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:
• zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,
• zgłosić pisemne zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej oraz
gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych.
Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu.
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności
obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów
oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń
wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla
pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz
uprzątnięcie otoczenia w tym obsianie trawą.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z oddzielnych przepisów:
Numeryczny model terenu dostępny jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
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Struktura własności Gminy Mikołów dostępna jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Mapa poglądowa zasadnicza dostępna jest pod adresem
http://mikolowski.pl/informacja-katastralna-powiatu-mikolowskiego/
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu na którym planuje budowę konstrukcji do
biegów przeszkodowych.
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Akty prawne:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1186
z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126).
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018, poz.1935 z późn.
zm.).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz.963 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7 czerwca 2019, poz.
1065z późń. zm.)
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 późn.zm.),
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018,
poz. 1945 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.).
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
Załącznik 1: Rysunek 1 – Orientacja 1:10 000;
Rysunek 2 – Orientacja 1:2 000;
Rysunek 3 – Orientacja 1:500;
Rysunek 4 – Aktualne zagospodarowanie terenu boiska 1:250
Rysunek 5 – Mapa sytuacyjna – sieć uzbrojenia terenu 1:1 000;
Rysunek 6 – Mapa sytuacyjna – ład przestrzenny 1 :1 000.
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