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I. CZĘŚĆ OPISOWA.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie mapy do celów projektowych/mapę zasadniczą Wykonawca pozyskuje we
własnym zakresie.
2. Przygotowanie projektu i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
lub uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację zamierzenia zgodnie z Prawem
Budowlanym.
3. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń oraz elementów małej architektury
przeznaczonych do instalacji i użytkowania na zewnątrz
• zestaw zabawowy – zamek,
• huśtawka podwójna,
• ławki,
• ławostoły,
• donice drewniane,
• kosz na śmieci,
• tablica informacyjna.
4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt amortyzujących pod wszystkie urządzenia dla
których wysokość swobodnego upadku jest większa lub równa 1 m, o grubości
dostosowanej do wysokości swobodnego upadku na całej powierzchni strefy
bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.
5. Wykonanie chodnika oraz nawierzchni z kostki brukowej.
6. Przeniesienie wiaty na rowery w miejsce wskazane przez Inwestora.
7. Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących polegających na uporządkowaniu sieci
kanalizacji wraz z wykonaniem drenażu i izolacją fundamentów w obrębie nowo
projektowanego placu zabaw. Niwelacja terenu wraz z obsianiem trawą.
8. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.
Realizacja jest planowana na działce 883/77 będącej w posiadaniu Gminy Mikołów, a
użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Mikołowie.
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.
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I Prace projektowe


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

II Roboty budowlane
 Inwentaryzacja geodezyjna do celów projektowych,
 Roboty ziemne związane z odkopaniem fundamentów szkoły,
 Oczyszczenie ścian fundamentowych wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków,
 Izolacja powłokowa polimerowo- bitumiczna ścian fundamentowych,
 Uzupełnienie izolacji pionowej poprzez zastosowanie folii wytłaczanej z polietylenu – tzw.
„folii kubełkowej”
 Ułożenie drenażu opaskowego w obsypce żwirowej przy ścianach piwnicznych budynku,
 Zasypanie wykopów po wykonanych pracach izolacyjnych i wykonaniu drenażu,
 Demontaż istniejących sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 Likwidacja oczyszczalni ścieków,
 Wykonanie chodnika, placu pod wiatę na rowery z kostki brukowej,
 Przeniesienie wiaty na rowery w obrębie terenu szkoły w miejsce wskazane przez
Inwestora,
 Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV-U DN 160 mm z wydłużonym
kielichem litych,
 Roboty ziemne związane z wykonaniem połączenia konstrukcji urządzeń z gruntem,
 Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do instalacji i użytkowania
na zewnątrz tj. : urządzenie do zabaw- zamek ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową,
drabinkami, huśtawka, ławki, ławostoły, donice, kosz na śmieci,
 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt amortyzujących, wykonanych z nienasiąkliwej
pianki poliuretanowej, która jest pokryta z jednej strony włókniną z drugiej zaś sztuczną
trawą min. w dwóch różnych kolorach, pod wszystkie urządzenia, dla których wysokość
swobodnego upadku jest większa lub równa 1 m, o grubości dostosowanej do wysokości
swobodnego upadku na całej powierzchni strefy bezpieczeństwa dla oferowanego
urządzenia,
 Montaż tablicy informacyjnej,
 Prace porządkowe z obsianiem trawą.
a). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – izolacja powłokowa + folia kubełkowa – ok. 66 mb
Wykonanie drenażu z rur drenarskich DN 110 mm karbowanych w obsypce żwirowej odizolowanej
geowłókniną - ok. 66 mb
Demontaż 2 osadników typu dywidag
Demontaż 5 studni o głębokości ok. 1,5 m
Demontaż oczyszczalni ścieków o wym. ok. 3,5x5,0x3,5 m
Demontaż kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych i betonowych DN150 mm – ok. 65 mb
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Demontaż kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 150 mm – ok. 35 mb
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV-U DN 160 mm z wydłużonym kielichem
litych
Wykonanie chodnika z kostki brukowej ok. 65 mb szer. chodnika 1,0 m
Wykonanie podłoża z kostki brukowej ok. 40 m2 pod wiatą na rowery
Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do instalacji i użytkowania na
zewnątrz tj. : urządzenie do zabaw- zamek ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową,drabinkami,
huśtawka, ławki, ławostoły, donice, kosz na śmieci.
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na
wykonanie w.w prac instalacyjnych oraz budowy placu zabaw, należy wykonać wszelkie niezbędne
i wymagane inwentaryzacje.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego oraz przedłożenia go
Inwestorowi do akceptacji. 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 placu zabaw wraz z robotami
towarzyszącymi jest planowana do realizacji na działce nr 883/77 , która jest własnością Gminy
Mikołów a użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Mikołowie.
Usytuowanie
Zagospodarowanie działki stanowi budynek przedszkola Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie,
boisko utwardzone, ciągi piesze utwardzone z kostki brukowej, wiata na rowery, zieleń niska oraz
drzewa. W miejscu planowanej inwestycji występuje zielony teren płaski – trawa. Dostęp do działki
nr 883/77 znajduje się bezpośrednio od ul. Konstytucji 3-go Maja.
W przedmiotowym obszarze znajduje się istniejąca kanalizacja ogólnospławna przeznaczona do
likwidacji. Zastąpiona ma zostać dwiema niezależnymi sieciami – kanalizacją sanitarną i kanalizacją
deszczową. Podłączoną wspólnie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.
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Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną.
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Rys. Istniejąca oczyszczalnia do likwidacji

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:
 276UO tereny usług oświaty (brutto), zasady zabudowy i zagospodarowania terenu podsta-

wowe: obiekty szkół, zieleń urządzona, dopuszczalne: obiekty usług sportu, rekreacji, kultury, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
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c) Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
Planowana inwestycja ma na celu wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz nowej sprawnej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej podłączonej do miejskiej sieci ogólnospławnej w
przedmiotowym obrębie szkoły. Ponad to zaadaptowany zostanie niezagospodarowany w chwili
obecnej teren przyszkolny na rzecz budowy placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw „wesołe
podwórko” będzie dostępny dla wszystkich dzieci chcących aktywnie i bezpiecznie bawić się na
świeżym powietrzu.
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.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi 2 komplety dokumentacji. Przed złożeniem do Starostwa
Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora. Całość
opracowań wykonać w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD w formatach PDF, DWG,
doc.
ad II Roboty budowlane
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 – 2 komplety dokumentacji
Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej
edytowalnej 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.
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.
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Wymagania dla robót budowlanych:
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy :
PN-EN 1176-1 i 4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne .
PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Wymagane elementy konstrukcji placu zabaw:
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.
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Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury i rozwiązań materiałowych.
Roboty budowlane, instalacyjne:
Wykonanie izolacji powłokowej polimerowo-bitumicznej na ścianach fundamentowych – ok. 100
m2 poprzedzone oczyszczeniem powierzchni ścian fundamentowych oraz ewentualnym
uzupełnieniem ubytków. Uzupełnienie izolacji pionowej poprzez zastosowanie folii wytłaczanej z
polietylenu – tzw. „folii kubełkowej”.
Nowo projektowana kanalizacja sanitarna oraz deszczowa winna być zaprojektowana z rur PCV-U
DN160 z wydłużonym kielichem litych, studnie z tworzyw sztucznych. Należy wykonać
podłączenie istniejącego systemu rynnowego do kanalizacji deszczowej – 7 szt. wraz z montażem
czyszczaków. Drenaż opaskowy wykonać z rur drenażowych PCV DN110, w obsypce żwirowej
oraz otulinie z geowłókniny na głębokości ok 1,5 m.
Należy zaprojektować i wykonać chodnik z kostki brukowej szerokości 1,0 m na długości ok. 35
mb, łącząc istniejący chodnik z projektowanym placem zabaw, tak by zapewnić dojście do placu
zabaw oraz chodnik szerokości 1,0 m na długości ok. 30 mb w obrębie projektowanego placu
zabaw. Łączna ilość chodników wynosi ok. 65 m2.

Rys. Miejsce oczekiwanego chodnika
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Przeniesienie istniejącej wiaty na rowery:

W obrębie przewidzianej inwestycji znajduje się wiata na rowery o wym ok. 1,5 x12 m, która
koliduje z planowaną inwestycją w związku z tym należy ją zdemontować i przenieść w
wyznaczone przez Inwestora miejsce. Wiata wykonana w konstrukcji stalowej składa się z
zadaszenia oraz 10 niezależnych elementów do przypięcia rowerów. Nowa lokalizacja wiaty przy
wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 - Wiata zwrócona „tyłem” do ogrodzenia.
W nowej lokalizacji wiaty należy wykarczować fragment żywopłotu, zdemontować fragment
małego płotka stalowego oraz wykonać podłoże z kostki brukowej ok. 40 m2.

Rys. Istniejąca wiata na rowery przeznaczona do demontażu i przeniesienia
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Rys. Miejsce przeniesienia wiaty na rowery
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Plac zabaw :
Rozmieszczenie urządzeń placu zabaw należy zaprojektować w taki sposób aby zostawić pas drogi
szer. ok. 3-3,5 m od strony płotu.
1. Zestaw zabawowy – zamek
Wymiary zestawu zabawowego – zamku – ok. 400 x 600 cm, wysokości ok 400 cm.
W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej poniższe atrakcje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trzy wieże zamku,
dwie zjeżdżalnie,
dwie ścianki wspinaczkowe – pionowa i pod skosem,
gra „kółko krzyżyk”
dwie frezowane tablice edukacyjna do stymulowania zmysłów dziecka,
mostek wiszący – przejście pomiędzy wieżami,
jedna rura „strażacka” zjazdowa,
ścianka linowa służąca do wspinaczki,
rurka do podciągania.

Słupy główne konstrukcji zamku wykonane ze stali, zabezpieczonej przed korozją przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, pozostałe elementy
metalowe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Zakończenia słupów
w postaci czopów np. z miękkiej gumy EPDM.
Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości min. 10 mm odpornej na czynniki
atmosferyczne i wysokiej klasy odporność na ścieranie.
Płyty ścianek wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE odpornego na wilgoć i
UV.
Płyty ścianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL odpornej na wilgoć i UV.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Łączniki płyt i lin odporne na warunki atmosferyczne.
Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
„Wandaloodporne” zaślepki śrub wykonane np. z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o
grubości min. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.
Gra „kółko krzyżyk” wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi
w formie. Wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości ok. 16 cm, odporne na
warunki atmosferyczne.
Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Połączenia lin solidne i trwałe. Zakończenia lin w
formie tulei.
Fundamenty urządzenia: urządzenie stale związane z gruntem, beton klasy - wg wymagań
producenta urządzenia
Kotwy: stal ocynkowana zabetonowana w gruncie, beton wg wymagań producenta.
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Rysunki poglądowe oczekiwanego urządzenia:
UWAGA!! Poniższe rysunki są jedynie poglądowe i mają na celu wizualizację oczekiwanego
urządzenia wraz z jego składowymi
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2. 2. Huśtawka podwójna
Huśtawka podwójna przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat.
Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV zakończona w sposób bezpieczny poprzez zastosowanie kapturków np. z
miękkiej gumy EPDM.
Siedzisko o konstrukcji metalowej pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach ze stali
nierdzewnej, łożyska samosmarowalne ze stali nierdzewnej.
Fundamenty: urządzenie stale związane z gruntem, beton klasy - wg wymagań producenta
urządzenia
Kotwy: stal ocynkowana zabetonowana w gruncie, beton wg wymagań producenta.
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Rysunki poglądowe oczekiwanego urządzenia:
UWAGA!! Poniższe rysunki są jedynie poglądowe i mają na celu wizualizację oczekiwanego
urządzenia
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3. Ławka – 3 szt.
Konstrukcja ławki stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Oparcie i siedzisko
wykonane z kolorowego
trójwarstwowego polietylenu HDPE całkowicie odpornego na wilgoć i UV.
Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
„Wandaloodporne” zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Wymiary ławki ok. 160 cm x 48 cm
Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia
Kotwy: stal ocynkowana zabetonowana w gruncie, beton wg wymagań producenta.
Rysunek poglądowy oczekiwanego urządzenia:
UWAGA!! Poniższy rysunek jest jedynie poglądowy i ma na celu wizualizację oczekiwanego
urządzenia
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4. Ławostoły – 2 szt.

Ławostoły to połączenie czterech ław z dużym stołem o wymiarach całkowitych ok. 235x235 cm.
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Łączniki ze stali nierdzewnej.
Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy drewniane
wykonane co najmniej z drewna impregnowanego, malowanego farbami tworzącymi elastyczną
warstwę z powłoką UV.
Rysunek poglądowy oczekiwanego urządzenia:
UWAGA!! Poniższy rysunek jest jedynie poglądowy i ma na celu wizualizację oczekiwanego
urządzenia
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5. Donice drewniane – ilość 2 szt.
Donica drewniana wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, malowanego farbami
tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV. Należy dostarczyć również agrowłókninę oraz
ziemię uniwersalną do kwiatów. Nasadzenia nie wchodzą w zakres przedmiotowej inwestycji.
Wymiary donic ok. 40 x 90 cm.

Rysunek poglądowy oczekiwanego urządzenia:
UWAGA!! Poniższy rysunek jest jedynie poglądowy i ma na celu wizualizację oczekiwanego
urządzenia

6. Kosz na śmieci – ilość 1 szt.
Konstrukcja kosza stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Łączniki ze stali
nierdzewnej. Śruby ocynkowane.
Elementy drewniane wykonane co najmniej z drewna impregnowanego ciśnieniowo, malowanego
farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV.
Kolorystyka drewna i elementów stalowych dostosowana do kolorystyki ławostołów.
Wymiary : szerokość ok. 38 cm , długość ok. 42 cm , wysokość ok. 66 cm
Rysunek poglądowy oczekiwanego urządzenia:
UWAGA!! Poniższy rysunek jest jedynie poglądowy i ma na celu wizualizację oczekiwanego
urządzenia
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Wymagania dotyczące terenu:
Zgodnie z obowiązującymi normami należy wykonać nawierzchnię bezpieczną pod wszystkie
urządzenia, dla których wysokość swobodnego upadku jest większa lub równa 1 m, o grubości
dostosowanej do wysokości swobodnego upadku na całej powierzchni strefy bezpieczeństwa dla
oferowanego urządzenia.
Nawierzchnia bezpieczna z płyt amortyzujących, wykonanych z nienasiąkliwej pianki
poliuretanowej, która jest pokryta z jednej strony włókniną z drugiej zaś sztuczną trawą min. w
dwóch różnych kolorach, pod wszystkie urządzenia, dla których wysokość swobodnego upadku jest
większa lub równa 1 m, o grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku na całej
powierzchni strefy bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Tablica informacyjna 1 szt. ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, powinna
zawierać warunki i zasady korzystania z placu zabaw 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.
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.
Urządzenia te powinny być montowane w sposób zgodny z instrukcją producenta urządzenia.
Urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeństw a pomiędzy
urządzeniami określonymi również przez producenta.
Urządzenia mają być nowe i dopuszczone do stosowania na zewnątrz.
Nawierzchnie na placu zabaw powinny amortyzować upadki i być dostosowane do zastosowanych
urządzeń oraz powinny być przepuszczalne.
Nawierzchnie oraz zainstalowane urządzenia powinny posiadać co najmniej 2 letni okres gwarancji,
powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz mają posiadać aktualną
deklarację zgodności/właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodne z Polskimi Normami /
Aprobatami Technicznymi/Ocenami technicznymi oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w
obowiązujących normach.
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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
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.
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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
wynikającymi z oddzielnych przepisów:
Numeryczny model terenu dostępny jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/

budowlanego

z

wymaganiami

Struktura własności Gminy Mikołów dostępna jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/
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/
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu na którym planuje przedmiotową inwestycję.

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
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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.).
PN-EN 1176-1 i 4:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.
PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokości upadku. Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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