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I. CZĘŚĆ OPISOWA.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie parku linowego - siatkowego
przeznaczonego dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat w Mikołowie na terenie istniejącego już placu zabaw
przynależącym do Przedszkola nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 132.
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 mini parku linowego - siatkowego,
 Montaż tablicy informacyjnej,
 Prace porządkowe z obsianiem trawą.

a). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:
Konstrukcja urządzenia rekreacyjnego – mini parku linowego jest planowana do realizacji
na działce nr 2103/82, która jest własnością Gminy Mikołów.
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na
wykonanie ww. konstrukcji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje.
Trasa w formie liniowej złożona min. z 7 przeszkód o łącznej długości trasy min. 50 m, znajdować
się ma na terenie istniejącego już placu zabaw przynależącym do Przedszkola nr 4 w Mikołowie przy
ul. Katowickiej 132 w miejscu wskazanym przez Inwestora. 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 urządzenia rekreacyjnego – mini parku
linowego-siatkowego jest planowana do realizacji na działce nr 2103/82, która jest własnością
Gminy Mikołów a użytkowanej przez Przedszkole Publiczne nr 4 im. "Złotego Pantofelka" w
Mikołowie.
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Usytuowanie
Zagospodarowanie działki stanowi budynek przedszkola Publicznego nr 4 w Mikołowie, tereny
zielone z drzewami i krzewami, utwardzony ciąg pieszy, istniejący plac zabaw. Lokalizacja mini
parku linowego- siatkowego przewidziana jest wzdłuż ogrodzenia w miejscu występujących drzew
– leszczyn– które ze względu na zły stan zdrowotny przeznaczone są do wycinki. Inwestor uzyska
pozwolenie na wycinkę przedmiotowych drzew przed zawarciem Umowy z Wykonawcą. Wycinka
po stronie Wykonawcy - należy ująć w wycenie wycięcie 7 drzew. Dostęp do działki nr 2103/82
znajduje się bezpośrednio od ul. Paprotek.
Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną.
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Ochrona konserwatorska
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 2103/82 położona przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie objęte są strefą urbanistycz-

ną MNU, co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) niskiej intensywności zabudowy;
przeznaczenie podstawowe adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi.
K2GP2/2 – odcinek drogi głównej DK81 (na terenach zurbanizowanych – ulica główna przyspieszona GP2/2) Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne, należy każdorazowo uzgodnić z oddziałem GDDP w Katowicach, szerokość w linii rozgraniczającej 45 m ; min.
odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K13L1/2 – ulica lokalna do adaptacji; szerokość w linii rozgraniczającej 15 m
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c) Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
Planowana konstrukcja urządzenia rekreacyjnego – mini parku linowego-siatkowego przy
istniejącym placu zabaw przynależącym do Przedszkola nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 132
podniesie atrakcyjność placu zabaw jak również stanie się pomysłem na aktywne spędzanie czasu w
gronie Rodzinnym dla mieszkańców Mikołowa oraz ich gości. Dzięki konstrukcji zabezpieczonej
siatkami stanowić będzie bezpieczną zabawę dzieci od 3 -6 roku życia, bez konieczności
poruszania się w zabezpieczeniach alpinistycznych oraz bez konieczności zaangażowania osoby do
obsługi. Konstrukcja linowego parku wspiera prawidłowy rozwój ruchowy dziecka, kształtuje jego
samodzielność, rozwija wyobraźnie oraz pewność siebie.
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 15567-1:2015 Urządzenia sportowe i rekreacyjne. Tory linowe.
PN-EN 1176-1 i 4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
PN-EN 1263-1:2015-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy- Siatki
bezpieczeństwa
PN-EN 1263-1 Siatki bezpieczeństwa. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań.
PN-EN 1263-2 Siatki bezpieczeństwa. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania
siatek bezpieczeństwa.

Wymagane elementy konstrukcji mini parku linowego:

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 placu zabaw - mini parku linowego-siatkowego zawieszona nad ziemią, pomiędzy
podestami-domkami umiejscowionymi na drewnianych palach. Trasa ma składać się z co najmniej
7 przeszkód o łącznej długości trasy min. 50 m, zabezpieczonych mostami siatkowymi. Zabawa nie
może wymagać korzystania z żadnego sprzętu asekuracyjnego i musi być całkowicie bezpieczna dla
dzieci od 3 roku życia. Przeszkody winny być skonstruowane w taki sposób by dziecko brnęło w
siatce. Siatka rozciągnięta pomiędzy czterema stalowymi linami co najmniej ocynkowanymi ma
stanowić zabezpieczenie przed wypadnięciem na bok lub w zależności od przeszkody tworzyć
podest z siatki po którym dziecko się porusza. Siatka wraz z linami stalowymi jest jednocześnie
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konstrukcją nośną. Rozpiętości i wysokości pomiędzy poszczególnymi przeszkodami mogą się
różnić co dodatkowo uatrakcyjni trasę. Zarówno wejście jak i zejście na trasę wykonać za pomocą
schodów drewnianych.
Projektowana konstrukcja znajdować się ma na terenie istniejącego już placu zabaw przynależącym
do Przedszkola nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 132 .
Konstrukcja drewniana musi być odporna na warunki atmosferyczne, stabilna i trwale związana z
gruntem.
Całość konstrukcji wykonana co najmniej z drewna impregnowanego ciśnieniowo zabezpieczona
farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV .
Śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych co najmniej ocynkowane,
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Platformy pomiędzy przeszkodami wykonane z drewna ryflowanego malowanego co najmniej
powierzchniowo.
Słupy główne konstrukcji na stale zespolone z gruntem. Fundamenty: kotwy stalowe co najmniej
ocynkowane; zabetonowane w gruncie wg wymagań producenta urządzenia.
Podesty pomiędzy poszczególnymi przeszkodami wykonane w formie drewnianych domków, z barierkami drewnianymi.
Łańcuchy ze stali nierdzewnej.
Wsporniki nośne do siatek mocowane do konstrukcji podestów ze stali nierdzewnej
Siatki zabezpieczające polipropylenowe o splocie bezwęzłowym wykonane i zamontowane zgodnie
z obowiązującymi Normami a w szczególności:
PN-EN 1263-1 Siatki bezpieczeństwa. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań.
PN-EN 1263-2 Siatki bezpieczeństwa. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania
siatek bezpieczeństwa.
Konstrukcja trasy siatkowej składać się ma z następujących przeszkód:
( rysunki poszczególnych przeszkód są jedynie poglądowe i mają na celu wizualizację oczekiwanych
przeszkód wchodzących w skład przedmiotowego mini parku linowego):

1. Przeszkoda nr 1 – „Pajęczyna 3D”
Ścieżka wykonana z kantówek drewnianych,
przymocowanych do lin stalowych siatki
zabezpieczającej.
Przeszkody
w
formie
pajęczyny wykonane z liny co najmniej
trójskrętnej, delikatnej w dotyku o dużej
odporności na warunki atmosferyczne oraz
promienie UV.
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2. Przeszkoda nr 2 – „Tunel drewniany”
Kantówki drewniane przymocowane do
obręczy ze stali co najmniej ocynkowanej i
malowanej
proszkowo
za
pomocą
łączników ze stali nierdzewnej . Średnica
przejścia umożliwiająca swobodne przejście
dziecka z jednej strony na drugą w pozycji
„na czworaka”. Łączniki montowane w taki
sposób by żadne ostre krawędzie nie
znajdowały się we wnętrzu przeszkody.

3. Przeszkoda nr 3 – „Gąsienica”
Ścieżka wykonana z kantówek drewnianych,
przymocowanych do lin stalowych siatki
zabezpieczającej, dodatkowo wzbogacona o
wzniesienia w formie drewnianych półkól.

4. Przeszkoda nr 4
– „Figury geometryczne trójkątne z materacy”
ścieżka skonstruowana z siatki zamocowanej do
czterech lin stalowych, dodatkowo wzbogacona o
trójkątne przeszkody z materacy. Materiał
wierzchni
materacy
PCV
jednostronnie
lakierowany, zgrzewany odporny na warunki
atmosferyczne,
wypełniony
pianką
poliuretanową.
Przeszkody
trwale
przymocowane do ścieżki.

5. Przeszkoda nr 5 – „Koła ratunkowe”
ścieżka skonstruowana z siatki zamocowanej do
czterech lin stalowych, dodatkowo wzbogacona o
przeszkody w kształcie kół ratunkowych. Przeszkody
zamocowane w pozycji pionowej umożliwiającej
przejście dziecku przez środek koła.
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6. Przeszkoda nr 6 – „Walce wiszące”
ścieżka skonstruowana z siatki zamocowanej
do czterech lin stalowych, dodatkowo
wzbogacona o przeszkody wiszące ruchome
w
kształcie
walców
z
materacy,
zawieszonych na dodatkowej linie stalowej
w środku ścieżki. Materiał wierzchni
materacy PCV jednostronnie lakierowany,
zgrzewany
odporny
na
warunki
atmosferyczne,
wypełniony
pianką
poliuretanową.
Przeszkody
trwale
przymocowane do ścieżki.

7. Przeszkoda nr 7
– „Figury geometryczne kwadratowe z materacy”
ścieżka skonstruowana z siatki zamocowanej do
czterech lin stalowych, dodatkowo wzbogacona o
przeszkody w kształcie sześcianów z materacy.
Materiał wierzchni materacy PCV jednostronnie
lakierowany, zgrzewany odporny na warunki
atmosferyczne, wypełniony pianką poliuretanową.
Przeszkody trwale przymocowane do ścieżki.

Wymagania dotyczące terenu:
Zgodnie z normami dla placów zabaw nie ma konieczności wykonywania nawierzchni bezpiecznej,
tak więc nie jest wymagana. Należy jednak przewidzieć niwelację terenu i ewentualny
odwóz/dowóz gruntu oraz obsianie trawą.

Tablica informacyjna 1 szt. ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, powinna
zawierać warunki i zasady korzystania z konstrukcji mini parku linowego- siatkowego, 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.
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Poniżej przedstawiono przykładowe poglądowe rysunki-wizualizacje oczekiwanego urządzenia
rekreacyjnego – mini parku linowego-siatkowego:
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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.

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

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/
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z

wymaganiami

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu na którym planuje budowę urządzenia
rekreacyjnego – mini parku linowego.

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.).
PN-EN 15567-1:2015 Urządzenia sportowe i rekreacyjne. Tory linowe.
PN-EN 1176-1 i 4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
PN-EN 1263-1 Siatki bezpieczeństwa. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań.
PN-EN 1263-2 Siatki bezpieczeństwa. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące
instalowania siatek bezpieczeństwa.
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