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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Część opisowa
✔ opis ogólny przedmiotu zamówienia:
✔ charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu,
✔ aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,
✔ ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
✔ opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczących:
✔ przygotowania terenu budowy,
✔ konstrukcji,
✔ zagospodarowania terenu.
2. Część informacyjna
✔ dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów,
✔ oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane,
✔ przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,
✔ wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z dostawą i montażem.

Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania:
Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie – Śmiłowicach
– ETAP II
1. Część opisowa
✔ opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje:
A) Przygotowanie projektu i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie lub
uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację zamierzenia zgodnie z Prawem Budowlanym
B) Prace przygotowawcze i towarzyszące: ułożenie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
wszystkie urządzenia, dla których wysokość swobodnego upadku jest większa lub równa
1m, o grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku na całej powierzchni strefy
bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia, oraz wycenić konieczną do wykonania
niwelację terenu.
C) Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń, przeznaczonych do instalacji i użytkowania
na zewnątrz:
• karuzela tarczowa,
• huśtawka podwójna,
• domek wielofunkcyjny,
• huśtawka ważka podwójna,
• piaskownica dla dzieci,
• żagiel przeciwsłoneczny z siatki – zadaszenie piaskownicy.
D) Dostawę piasku z atestem PZH do piaskownicy

✔

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

ad. A.
Przygotowanie projektu i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
lub uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację zamierzenia zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi 2 komplety dokumentacji. Przed złożeniem do Starostwa
Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora.

Ad B.
Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod wszystkie urządzenia, dla których wysokość
swobodnego upadku jest większa lub równa 1m, o grubości dostosowanej do wysokości
swobodnego upadku na całej powierzchni strefy bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia,
powiększoną o 10 cm. Należy wycenić wszystkie prace towarzyszące tj. korytowanie, zakup
i transport niebrudzącego piasku oraz jego ułożenie oraz wycenić konieczną do wykonania
niwelację terenu i ewentualny odwóz/dowóz gruntu

ad C.
Urządzenia powinny być
rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy
urządzeniami określonymi również przez producenta.
Urządzenia powinny być montowane w sposób zgodny z instrukcją producenta urządzenia.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń, przeznaczonych do instalacji i użytkowania
na zewnątrz:

•

karuzela tarczowa o minimalnych parametrach i minimalnych wymaganiach
materiałowych:

Karuzela tarczowa – siedziska wykonane z płyty HDPE, elementy stalowe ze stali zabezpieczonej
co najmniej przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki
atmosferyczne, Elementy złączone – ze stali cynkowanej. Zaślepki śrub i łączeń wykonane
z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Podest z blachy ryflowanej – aluminiowej.
Urządzenie posadowione za pomocą betonowego fundamentu zgodnie z Normą PN-EN 11761:2009.
Wymiary urządzenia – średnica ok. 1,50 m.
Poglądowy widok oczekiwanego urządzenia:

•

huśtawka podwójna

Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem gumowym płaskim i jednym siedziskiem koszyk
Poglądowy widok oczekiwanego siedzisk:

Konstrukcja huśtawki ze stali zabezpieczonej co najmniej przed korozja przez malowanie
proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Zaślepki śrub i łączeń wykonane z
poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zawiesia huśtawek ze stali cynkowanej, łożyskowane.
Łożyska samosmarowalne bezobsługowe. Łańcuchy ze stali nierdzewnej ok.6 mm. Urządzenie
posadowione za pomocą betonowego fundamentu zgodnie z Normą PN-EN 1176-1:2009.
Wymiary urządzenia – ok. 3,65m x 1,65 m, wysokość ok. 2,10 m, maksymalna wysokość upadku
ok. 1,30 m.
Poglądowy widok oczekiwanego urządzenia:

• domek wielofunkcyjny
Konstrukcja domku wielofunkcyjnego ze stali zabezpieczonej co najmniej przed korozja przez
malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, elementy powierzchniowe
z płyty HDPE pokrytej materiałem odpornym na działanie warunków atmosferycznych,
niewymagającej konserwacji i nierozwarstwiających się , elementy złączne wykonane ze stali
cynkowanej. Zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Liny na ściance wspinaczkowej polipropylenowe o śr. min 16 mm z rdzeniem stalowym.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic poliestrowych mieszanki kruszyw. W
skład domku wielofunkcyjnego ma wchodzić co najmniej jedna mini ścianka wspinaczkowa,
jedna mini ścianka wspinaczkowa linowa, podest, jedna rura przejściowa umożliwiająca
bezpieczne przejście dziecka z jednej strony na drugą przedmiotowego domku. Konstrukcja
posadowiona za pomocą fundamentu betonowego. Wymiary urządzenia ok. 1,85 m x 2,00 m.
Maksymalna wysokość ok. 1,35 m

Poglądowy widok oczekiwanego urządzenia z dwóch stron:

• huśtawka ważka podwójna
Konstrukcja huśtawki typu ważka podwójnej ze stali zabezpieczonej co najmniej przed korozja
przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, siedziska z płyt
HDPE, elementy złączne wykonane ze stali cynkowanej. Zaślepki śrub i łączeń wykonane z
poliamidu formowanego metodą wtryskową. Huśtawka powinna posiadać wmontowane
odbojniki pod siedziskami. Należy przewidzieć umocnienie i zabezpieczenie podłoża w
miejscach styku odbojnika z ziemią. Uchwyty na dłonie mają być wykonane z szerokim
bezpiecznym zakończeniem. Maksymalna wysokość upadku 0,75 m. Urządzenie posadowione za
pomocą betonowego fundamentu zgodnie z Normą PN-EN 1176-1:2009.

Poglądowy widok oczekiwanego urządzenia:

• piaskownica dla dzieci
Piaskownica przeznaczona dla dzieci w wieku od 1-15 lat. Minimalne wymiary 3,00m x 3,00 m,
minimalna wysokość 0,30 m. Siedziska ze sklejki drewnianej wodoodpornej, zaimpregnowanej,
pokrytej filmem melaminowym lub płyty HDPE pokrytej materiałem odpornym na działanie
warunków atmosferycznych, niewymagającej konserwacji i nierozwarstwiających się.
Wykonawca powinien przewidzieć pogłębienie piaskownicy na gł. ok 20 cm a dno i boki
piaskownicy zabezpieczyć przed przerastaniem chwastów.

Poglądowy widok oczekiwanego urządzenia:

• żagiel przeciwsłoneczny – zadaszenie piaskownicy
Żagiel przeciwsłoneczny ma spełniać funkcję zacienienia projektowanej piaskownicy.
Winien być stabilnie przymocowany do betonowych fundamentów dobranych wymiarowo
do zastosowanych urządzeń (klasa, wodoodporność i mrozodoporność betonu zgodnie
z instrukcją producenta i warunkami gruntowymi), przy czym góra fundamentu musi być
zagłębiona w ten sposób, aby umożliwić zachowanie istniejącej grubości warstwy piasku
stanowiącej nawierzchnię bezpieczną wokół istniejących urządzeń placu zabaw.
Słupy muszą być zabezpieczone od góry co najmniej kapturkami z tworzywa sztucznego
o podwyższonej odporności na promienie UV/konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej
i malowanej proszkowo /konstrukcja wykonana wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Osłona cieniująca wykonana i zamontowana przy uwzględnieniu następujących minimalnych
wymogów technicznych:
- siatka/plandeka zacieniająca: materiał techniczny PCV i CODURA/CORDURA, o wymiarach
dostosowanych do wymiarów piaskownicy;
- śruby/mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych co najmniej ocynkowane,
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego/ze stali nierdzewnej;
- gniazda łączników zabezpieczone np. zaślepkami z tworzywa sztucznego, elementy naciągowe:
linki/pasy naciągowe mocujące;
UWAGA:
Żagiel przeciwsłoneczny należy tak zaprojektować i wykonać, aby umożliwić pełne zacienienie
piaskownicy w godzinach co najmniej 11:00-13:00.
Poglądowy widok oczekiwanego urządzenia:

ad D. Dostawa piasku niebrudzącego z atestem do piaskownicy.

Należy dostarczyć do piaskownicy piasek czysty, niebrudzący zgodny z obowiązującymi normami i
atestami PZH przeznaczony do użytku dla dzieci.

Rozmieszczenie elementów placu zabaw będzie zaprojektowane przez Wykonawcę, ale projekt
zagospodarowania terenu przed złożeniem w Starostwie Powiatowym wymaga uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem prac po stronie Wykonawcy leży przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i
dokonanie zgłoszenia bądź uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w
Mikołowie.

✔

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Na działce znajduje się plac zabaw składający się z : dwóch huśtawek wagowych – do demontażu,
piaskownicy – do demontażu, huśtawki podwójnej – do demontażu, bujaka sprężynowy, zestaw
zabawowy, dwóch ławek, ogrodzenia panelowego z furtką, regulaminu, belki-równoważni, który
ma zostać zmodernizowany i doposażony o nowe sprzęty. Nowa huśtawka dla dzieci, piaskownica
oraz huśtawka podwójna wagowa ma zostać zlokalizowana w miejscu istniejących, które zostaną
usunięte przez Zamawiającego po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem robót przez
Wykonawcę.
Plac zabaw ma zostać zaprojektowany na działce nr 124/16 w Mikołowie – Śmiłowicach.
Orientacyjna mapka:

Fot. istniejącego placu i terenu działki:

Fot. Piaskownica oraz huśtawka podwójna don demontażu przez Zamawiającego

Fot. Zestaw zabawowy oraz bujak zamontowany w zrealizowanym ETAPIE I przedmiotowego
zadania

Fot. Dwie huśtawki wagowe do demontażu przez Zamawiającego

✔

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Funkcja obiektu nie ulega zmianie, realizacja zadania zwiększa ilość urządzeń na placu tym samym
podnosząc atrakcyjność terenu.
✔

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Wszystkie urządzenia i materiały mają być nowe i dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Określono w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia.
✔

Przygotowanie terenu budowy:

Podczas prowadzenia robót należy ograniczyć plac montażu taśmą ostrzegawczą przed dostępem
osób trzecich.
Po wykonaniu robót teren, na którym prowadzono prace należy zniwelować, uzupełnić humus
i obsiać trawą.
Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z niebrudzącego piasku dla tych z oferowanych
urządzeń, dla których w kartach technicznych określono konieczność nawierzchni amortyzacyjnej
lub jeżeli wysokość swobodnego upadku dla urządzenia przekracza lub jest równa 1 m.
✔

Konstrukcji

Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Opis wymagań co do elementów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń podano w punkcie opis
wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
✔

Zagospodarowania terenu

Urządzenia będą rozmieszczone na istniejącej nawierzchni trawiastej. Pod urządzeniami, dla
których wysokość swobodnego upadku z oferowanego urządzenia będzie większa lub równa 1m lub
w karcie technicznej zaznaczono konieczność nawierzchni amortyzującej należy wykonać
podsypkę z piasku o odpowiedniej grubości. Grubość warstwy piasku będzie dostosowana do
wysokości swobodnego upadku, lecz nie mniejsza niż 30 cm, a rozmiary będą tożsame ze strefą
bezpieczeństwa oferowanego urządzenia.
2. Część informacyjna
✔ dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
Budowa placu zabaw jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.
✔ oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane

Działka nr 124/16 na której przewidziana jest przedmiotowa inwestycja jest własnością Gminy
Mikołów. Niezwłocznie po podpisaniu umowy zostanie Wykonawcy dostarczone pełnomocnictwo
do dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym oraz
oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
✔ przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca na zabudowane elementy musi dostarczyć:
•

Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego,
dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej konkretnie określony
( np. przez podanie numeru seryjnego)

•

Certyfikat wystawiony przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na podstawie
przedstawionego egzemplarza lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaświadcza,
że wykonany produkt jest zgodny z normami.

✔ wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z dostawą i montażem.
Konieczność dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie
Powiatowym w Mikołowie leżeć będzie po stronie Wykonawcy, który sporządzi stosowne
dokumenty dla oferowanych przez siebie urządzeń, w tym projekt zagospodarowania działki
wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
Kolorystyka zastosowanych urządzeń i plan zagospodarowania, składany w Starostwie
Powiatowym w Mikołowie wymaga wcześniejszego pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Na urządzenia trzeba udzielić gwarancji minimum 2 lata.
Przepisy dotyczące placów zabaw w tym normy:
PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie cz.1 Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań”,
PN-EN 1176-5 „ Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie cz.5 Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli”
PN-EN 1176-6 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie cz.6 Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących”,
PN-EN 1176-7 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie cz.7 Wymagania instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji”,
PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokości upadku”.

