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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
budowlanych.
Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie:







siłowni zewnętrznej (4 stacje po 2 urządzenia),
2 huśtawek z nawierzchnią bezpieczną z kory,
1 zestawu zabawowego dla dzieci młodszych z nawierzchnią bezpieczną z kory,
urządzeń do ćwiczeń ulicznych typu " Street Workout" w wersji maxi z nawierzchnią
bezpieczną z kory,
placu o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej do jazdy na rolkach
z bramkami do piłki nożnej,
tablicy informacyjnej,

wraz z dostawą i montażem urządzeń, wykonaniem nawierzchni, na których będą stały
usytuowane urządzenia oraz obsianiem trawą terenu o powierzchni ok. 1250m2.
Inwestycja zlokalizowana będzie w Mikołowie przy ul. Żniwnej na części działki: nr 327/88
oraz nr 1087/87 na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego 41 MN (teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej). Proponowana
lokalizacja inwestycji, mapka z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p. oraz mapka ewidencyjna
znajduje się w załącznik Nr 1, 1a, 1b.
W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające
minimalne wymagania opisane poniżej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej
i zgłoszeniu robót do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
Podstawowe informacje:







Urządzenia te powinny być montowane w sposób zgodny z instrukcją producenta
urządzenia.
Urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeństwa
pomiędzy urządzeniami określonymi również przez producenta. Strefy
bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie mogą się pokrywać.
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 lub certyfikaty zgodne z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w:
PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa
i metody badań.
PN-EN 1177-2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokości upadku.
PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe.
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
PN-EN 748:2013-09 Sprzęt boiskowy- Bramki do piłki nożnej.

Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Moduł 1
1.1.1. Opis urządzeń nowych:
Wszystkie wymienione urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa mają być zabudowane
na zniwelowanym terenie. Urządzenia te mają być stabilnie przymocowane do betonowych
fundamentów dobranych wymiarowo do zastosowanych urządzeń.
Urządzenia te powinny być montowane w sposób zgodny z instrukcją producenta urządzenia.
Urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy
urządzeniami określonymi również przez producenta.
Urządzenia mają być nowe i dopuszczone do stosowania na zewnątrz.
Fundamenty pod urządzenia muszą być wykonane z betonu wodoodpornego
i mrozoodpornego wg wymagań producenta urządzenia i znajdować się minimum 30 cm pod
powierzchnią gruntu.
Zestaw typu "Street workout" w wersji maxi
Zestaw o wymiarach min. 7m x 6m
Zestaw składa się minimum z następujących urządzeń:
 drabinka stalowa pionowa,
 poręcze równoległe (podciąg oburącz na tej samej wysokości),
 min. 9 drążków na różnych wysokościach,
 ławeczka skośna,
 kółka gimnastyczne,
Wymagania minimalne:
 elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo,
 Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych
nierdzewne,
 Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia,
 Słupy konstrukcyjne: stal ocynkowana, malowana proszkowo, profil kwadratowy
o wym. min 90x90mm lub profil okrągły o średnicy min. Ø88mm, grubość ścianki
min. 3,6mm,
 Drążki i pozostałe elementy rurowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo, rury
o średnicy min. Ø33mm, grubość min. 2,5mm,
 Poręcze równoległe: średnica min. Ø48mm, grubość ścianki min. 2,5mm,
 Słupy i rury zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza,
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009,
 Nawierzchnia: kora o powierzchni dostosowanej do strefy bezpieczeństwa
oferowanego zestawu ale nie mniej niż 90m2 i grubości dostosowanej do wysokości
swobodnego upadku wg instrukcji urządzenia.
Zestaw zabawowy dla najmłodszych
Zestaw zabawowy powinien zawierać zjeżdżalnię, drabinkę łukowo-liniową, spiralę
i 2 zestawy edukacyjne np.: kółko i krzyżyk, liczydło.




Zjeżdżalnia: ślizg ze stali nierdzewnej o dł. min. 230cm, osłony boczne z płyty HDPE,
Podesty: sklejka antypoślizgowa,
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo,








Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych
nierdzewne,
Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia,
Słupy konstrukcyjne: stal ocynkowana, malowana proszkowo, osłonięte przed
deszczem/śniegiem/lodem kapturkami z tworzywa sztucznego lub zabezpieczone
w inny sposób zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009,
Nawierzchnia: kora o powierzchni dostosowanej do strefy bezpieczeństwa
oferowanego zestawu, ale nie mniej niż 45m2 i o grubości dostosowanej do wysokości
swobodnego upadku wg instrukcji urządzenia.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje słupy konstrukcyjne ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej)
otrzyma dodatkowe punkty za oferowaną jakość uwzględnione przy ocenie ofert.
Huśtawka podwójna wahadłowa stalowa
 Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo,
 Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych
nierdzewne,
 Łańcuch: stal nierdzewna,
 Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia,
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009,
 Nawierzchnia: kora o powierzchni dostosowanej do strefy bezpieczeństwa oferowanej
huśtawki ale nie mniej niż 23m2 i grubości dostosowanej do wysokości swobodnego
upadku wg instrukcji urządzenia.
Huśtawka stalowa bocianie gniazdo
 Konstrukcja: Stal ocynkowana, malowana proszkowo
 Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków
zewnętrznych nierdzewne,
 Łańcuch: stal nierdzewna,
 Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia,
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009,
 Nawierzchnia: kora o powierzchni dostosowanej do strefy bezpieczeństwa oferowanej
huśtawki ale nie mniej niż 18m2 i grubości dostosowanej do wysokości swobodnego
upadku wg instrukcji urządzenia.
Nawierzchnia zestawu typu "Street workout", zestawu zabawowego i 2 huśtawek
Nawierzchnia z kory o wielkości frakcji 20-40mm, o powierzchni łącznej nie mniejszej niż
176m² (90+45m2+23m2+18m2) oraz o grubości dostosowanej do wysokości swobodnego
upadku wg instrukcji urządzeń oraz zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009
Przed wykonaniem odchwaścić całą strefę bezpieczeństwa i ułożyć korę.
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna z regulaminem, który powinien zawierać zasady i warunki korzystania
z placu zabaw i siłowni oraz numery tel. alarmowych (policja, straż miejska i pogotowie
ratunkowe) - plansza o wymiarach około 50cm/70cm (opis i piktogramy na płycie HPL, druk
sitodruk), mocowana w fundamencie betonowym, na 2 nogach. Tablica informacyjna ma być
odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Szczegółowa treść tablicy informacyjnej powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.
1.1.2. Plac do jazdy na rolkach
Plac o wymiarach 10x15m o nawierzchni asfaltowej wykończony obrzeżem betonowym.
Nawierzchnia asfaltowa powinna zostać tak zaprojektowana, aby w okresie zimowym

było możliwe wykorzystać ją jako ślizgawkę. Obrzeża należy ułożyć na ławie betonowej
z oporem. Przy krótszym boku mają zostać zamontowane 2 bramki do piłki nożnej wraz
z siatkami.
Bramka aluminiowa (2 szt.) wraz z siatką do zabetonowania na stałe
 Wymiary bramki 5x2m, głębokość 100/120cm (góra/dół);
 Rama główna wyk. z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm,
profil wzmocniony;
 Bramka malowana proszkowo,
 Pałąki tylne, podtrzymujące siatkę składane, wyk. z rury aluminiowej o średnicy Ø40;
Siatka do bramki 5x2m, odporna na warunki atmosferyczne, wykonana ze sznurka
polietylenowego o grubości min. 3mm; głębokość: góra 100 cm, dół 120 cm, wielkość oczek:
10 x 10cm.
Bramki muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz certyfikat Zgodności z Polską Normą
PN-EN 748:2013-09 Sprzęt boiskowy- Bramki do piłki nożnej.
Konstrukcja nawierzchni placu do jazdy na rolkach:
Nawierzchnia asfaltowa wykończona obrzeżem o powierzchni nie mniejszej niż 150m2
(10m x 15m):





Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej- 4cm,
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4 cm,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego -15cm,
Warstwa odsączająca z piasku - 10 cm,

przy czym warstwa ścieralna charakteryzująca się dużym stopniem gładkości, niwelującej
drgania osób jeżdżących na rolkach, a klasa betonu asfaltowego odpowiadająca wymogami
technicznymi dla kategorii ruchu KR1. Szczegółowe wymogi dotyczące uziarnienia, rodzaju
kruszywa i składu mieszanki mineralno-asfaltowej w oparciu o rozwiązanie projektowe.
1.1.3. Urządzenia siłowni fitness - ogólne wymagania:
Zaplanowano 4 stacje siłowni. Każda stacja składa się z 2 urządzeń siłowni połączonych
pylonem. Wszystkie urządzenia fitness wraz ze strefami bezpieczeństwa mają być stabilnie
przymocowane do betonowych fundamentów dobranych wymiarowo do zastosowanych
urządzeń i zamontowane na nawierzchni trawiastej całej powierzchni strefy bezpiecznej
oferowanych urządzeń.
Fundamenty pod urządzenia muszą być wykonane z betonu wg wymagań producenta
urządzenia, wodoodpornego i mrozoodpornego oraz znajdować się minimum 30 cm
pod powierzchnią gruntu.
Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o średnicy min.
90mm, grubość minimum 3,6mm. Między nogami pylonu mają znajdować się co najmniej
dwie blachy grubości minimum 5mm do mocowania urządzeń po obu stronach. Powyżej
także między nogami pylonu mają znajdować się blachy grubości minimum 2mm, na których
ma znajdować się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.
Urządzenia - konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o średnicy min. Ø90mm, grubość
ścianki min.3,6mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min.
Ø 40,0mm, grubość min. 2,0mm.
Siedziska, oparcia i stopki wykonane z wykonane ze stalowej blachy grubości min. 2 mm
z otworami. Nie dopuszcza się stosowania siedzisk i stopek z tworzywa sztucznego.

Urządzenia powinny być wyposażone w odbojniki.
W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe.
Nakrętki zabezpieczone przed odkręceniem.
Wszelkie śruby, podkładki i złączki wykonane ze stali nierdzewnej.
Urządzenia malowane proszkowo z podkładem cynkowym zapewniające ochronę
antykorozyjną.
Dopuszczalna waga ćwiczącego ma wynosić co najmniej do 120kg.
Kolorystyka urządzeń oraz szczegółowa treść jaka ma znajdować się na tablicy informacyjnej
wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia u Zamawiającego.
Urządzenia siłowni:
 Wahadło - pylon - biegacz
 Siedzący przywodziciel nóg - pylon - prasa nożna
 Orbitrek - pylon - ławka
 Wyciąg górny - pylon - wioślarz
Wszystkie materiały i urządzenia mają posiadać aktualną deklarację zgodności lub certyfikaty
zgodne z normą: PN-EN 16630:2015-06.
Zdjęcia poglądowe znajdują się w zał. Nr 2.

Moduł 2
Dostawa i montaż nowych elementów zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Żniwnej
na działkach nr 327/88 i nr 1087/87 tj.:




kosza na śmieci - 1 szt.
stojaka na rowery min. 5 stanowiskowego - 1 szt.
ławki parkowej bez oparcia - 1 szt.

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające minimalne
wymagania opisane poniżej:
Ławka parkowa bez oparcia
Elementy stalowe: stal ocynkowana
Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia
Kotwy: stal ocynkowana
Konstrukcja: stal ocynkowana
Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowane
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Długość siedziska: min. 1,65m
Szerokość siedziska: min 40cm
Kosz na śmieci
Stalowy kosz na śmieci o pojemności min. 50l, wykonany ze stali ocynkowanej.
Konstrukcja: stal ocynkowana
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia
Wysokość ok. 0,75 m (±10cm)
Stojak na rowery
ilość stanowisk: min. 5
szerokość stojaka: min. 180cm
przekrój rurki: min. 18mm
grubość rurki: min. 2mm
profil stojaka: min. 30x30x1,5mm
powłoka stojaka: ocynkowana
materiał: stal ocynkowana
sposób mocowania: do podłoża
metoda montażu: do przykręcenia do wykonanego fundamentu betonowego.
Zdjęcia poglądowe znajdują się w zał. Nr 2.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu
istniejącego.
Dojazd do terenu inwestycji odbywa się po polnej drodze gruntowej. W chwili obecnej działki
nr 327/88 i nr 1087/87 stanowią nieużytek. Przez teren inwestycji przebiega sieć
wodociągowa i gazowa.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Nowe powierzchnie rekreacyjno - sportowe.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej:





rozwiązanie projektowe zagospodarowania działki oraz materiałowe winny być
uzgodnione z Zamawiającym w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
i wymagają uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma 3 dni
na ich zatwierdzenie,
dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
uzyskanie przez Wykonawcę potwierdzenia o nie wnoszeniu sprzeciwu przez
Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

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, wysypany
humusem, wyrównany, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót montażowych
i nawierzchniowych obsiany trawą (trawa pielęgnowana i podlewana do dnia odbioru)
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. Żniwnej (droga polna, gruntowa). 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, w tym wykończeniowych.

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją.
Zamawiający wymaga na całość robót, zamontowane materiały i urządzenia 24 miesięcznej
gwarancji i rękojmi.
Dostarczone urządzenia mają spełniać minimalne wymogi określone w punkcie 1.1.1 i 1.1.2
oraz 1.1.3 oraz mają być nowe.
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 327/88 i nr 1087/87 (zgodnie z mapką ewidencyjną
- zał. Nr 1).
Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po popisaniu umowy przekaże wykonawcy
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.
2. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia






Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.
2164 tekst jednolity),
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 i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami).
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Załącznik Nr 2 – zdjęcia poglądowe urządzeń siłowni
Załącznik Nr 3 – Poglądowy układ rządzeń GNIOTEK SPORT PARK
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wahadło i piechur

prasa nożna i siedzący przywodziciel nóg

orbitrek i ławka

wioślarz i wyciąg górny

huśtawka podwójna stalowa

huśtawka stalowa bocianie gniazdo

zestaw zabawowy

bramka aluminiowa z siatką

tablica informacyjna

zestaw typu "Street workout" w wersji maxi

ławka

kosz

stojak na rowery
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Fotografia 1: Maj 2016 r.

Fotografia 2: Maj 2016 r.

Fotografia 3: Czerwiec 2016 r. - Droga dojazdowa polna:

Fotografia 4: Czerwiec 2016 r. - Droga dojazdowa polna

