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Numer zamówienia wg kodów CPV
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
W ramach Modułu 1 przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ulicy Kościuszki, tj.:
1. wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw zgodnie z obowiązującym
Prawem Budowlanym,
2. zgłoszenie wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej
w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia inwestycyjnego,
3. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z montażem urządzeń oraz nawierzchni bezpiecznej, utwardzonej,
oświetlenia terenu i uzupełnieniem elementów zieleni wraz z elementami małej
architektury i ogrodzenia,
4. dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, tj.:
a)1 urządzenia na plac zabaw – składającego się z minimum: 2 huśtawek
wahadłowych, 2 zjeżdżalni, 2 drabinek, 3 podestów, w tym jednego
zadaszonego, 2 mostków linowych, wejścia w postaci ścianki
wspinaczkowej,
b) 2 ławek z oparciem,
c) 1 kosz na śmieci,
d) 1 tablica informacyjna z regulaminem,
5. wykonanie:
a) niwelacji terenu, korytowania, podbudowy i nawierzchni bezpiecznej
piaszczystej amortyzującej upadki wraz z miękkimi obrzeżami –
o powierzchni nie mniejszej niż 236m2,
b) niwelacji terenu, korytowania, podbudowy i nawierzchni chodnika z
kostki betonowej szarej gr. 6cm i obrzeży betonowych – o powierzchni nie
mniejszej niż 34m2,
c) ogrodzenia niskiego panelowego z podmurówką, bramą oraz furtką o
łącznej długości ok. 80mb,
d) 1 latarni ulicznej na fundamencie, z oprawami LED wraz z
doprowadzeniem zasilania,
e) prac związanych z przylegającą zielenią, tj. miejscowe uzupełnienie
ziemi humusowej z trawnikiem, zabezpieczeniem istniejących nasadzeń,
wykonaniem (uzupełnieniem i pielęgnacją) nawierzchni bezpiecznej
trawiastej o powierzchni nie mniejszej niż 180m2.
Dokumentacja projektowa ma być opracowana na podstawie załączonej koncepcji
opracowanej przez autora wniosku do budżetu obywatelskiego, z wykorzystaniem informacji
zawartych w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. Wszelkie zmiany tej
koncepcji wymagają pisemnej akceptacji.
MODUŁ 2, który stanowi opcję, przewiduje się :
1. wykonanie ok. 20 mb niskiego ogrodzenia, w sposób, który odbiega od propozycji
autora wniosku do budżetu obywatelskiego, a który pozwoli ogrodzić łącznie
istniejącą siłownię zewnętrzną oraz wykonywany plac zabaw,
2. wydzielenie na nawierzchni piaszczystej 1 piaskownicy z siedziskami wykonanymi

z HDPE, z piaskiem atestowanym.
Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego
i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego.
Inwestycja zlokalizowana będzie w Mikołowie przy ul. Kościuszki na części działki
nr 2157/14 na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 47MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.
Proponowana lokalizacja inwestycji, mapka z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p. oraz mapka
ewidencyjna znajduje się w załączniku Nr 1, 1a, 1b, a proponowana lokalizacja inwestycji
wraz z ogólnymi założeniami projektowymi znajduje się w "Projekcie zagospodarowania terenu" sporządzonym przez autora wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 (załącznik Nr 2).
W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające minimalne wymagania opisane poniżej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej
i zgłoszeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, tj. organu administracji architektoniczno-budowlanej.
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.
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 m.in. w następujących normach:
PN-EN 1176-1:2009 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.

MODUŁ 1:
1.1.1. Opis urządzeń placu zabaw:
Wszystkie wymienione urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa mają być zabudowane
na zniwelowanym, oczyszczonym z kamieni terenie.
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.
Urządzenia te mają być stabilnie przymocowane do betonowych fundamentów dobranych
wymiarowo do zastosowanych urządzeń (klasa, wodoodporność i mrozodoporność betonu
zgodnie z instrukcją producenta i warunkami gruntowymi).
a) Zestaw zabawowy
Zestaw zabawowy składającego się z minimum:
- huśtawek wahadłowych (2 kpl pojedynczych lub 1 kpl podwójnych) przy zastosowaniu min.
1 siedziska dla starszych dzieci i 1 siedziska dla młodszych dzieci typu „pampers”,
- 2 zjeżdżalni,
- 2 drabinek,
- 3 podestów, w tym jednego zadaszonego,
- 2 mostków linowych,
- 1 wejścia w postaci ścianki wspinaczkowej,
przy uwzględnieniu następujących minimalnych wymogów technicznych:











Elementy konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo (kantówka o wymiarach min.
90x90mm o zaokrąglonych krawędziach, z frezem wzdłużnym), zaimpregnowane
i malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV, elementy zabezpieczone od góry 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,
Dach, wypełnienie ścianek bocznych, burty i siedziska: sklejka wodoodpornej
gr. 25 mm wykończonej warstwą elastyczną odporną na UV /płyty HDPE
Zjeżdżalnia1: ślizg ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo/stali nierdzewnej kwasoodpornej, osłony boczne ze sklejki wodoodpornej gr. 25mm wykończonej warstwą elastyczną odporną na UV/płyty HDPE/
Zjeżdżalnia2: ślizg ze stali nierdzewnej jw. lub rura strażacka ze spiralą z rurek stalowych, malowanych proszkowo, /z rurek stalowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
Drabinki - drabinka wejściowa metalowa z rurek stalowych, malowanych proszkowo/
z rurek ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej – 2szt lub 1 szt jw. i 1szt drabinka linowa
ze szczebelkami z rurek stalowych malowanych proszkowo/ze stali nierdzewnej,
Linarium tj. mostki linowe: konstrukcja wykonana z drewna klejonego/ze tali ocynkowanej i malownej proszkowo/ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, linarium wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, połączone złączkami wykonanymi
co najmniej z aluminium oraz tworzywa sztucznego, z poręczami z rurek stalowych
malowanych proszkowo/ze stali nierdzewnej,
Podest: antypoślizgowy, wykonany co najmniej ze sklejki szalunkowej wodoodpornej
gr. 25mm
Elementy stalowe: z rurek stalowych grubościennych o średnicy ok. 30mm ze stali
malowanej proszkowo /ze stali nierdzewnej,












Elementy wyposażenia ścianki wspinaczkowej: uchwyty wspinaczkowe z tworzyw
sztucznych,
Siedziska huśtawki: 1 kpl siedzisko typu „pampers” dla dzieci w wieku 1-5 lat wykonane z koszyka metalowego powlekanego tworzywem sztucznym, 1 kpl siedzisko dla
dzieci w wieku 3-12 lat wykonane z deseczki metalowej powlekanej tworzywem
sztucznym,
Łożyska huśtawki: samosmarowalne, bezobsługowe,
Łańcuch huśtawki: stal nierdzewna,
Belka pozioma huśtawki: ze stali ocynkowanej/ ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo/ze stali nierdzewnej,
Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego/ze stali nierdzewnej; gniazda
łączników zabezpieczone np. zaślepkami z tworzywa sztucznego,
Fundamenty: przy zastosowaniu konstrukcji z drewna klejonego warstwowo kotwy
stalowe co najmniej ocynkowane; zabetonowane w gruncie wg wymagań producenta
urządzenia,
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009,
PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 1177:2009,
Nawierzchnia: piaszczysta o powierzchni i grubości dostosowanej do strefy
bezpieczeństwa i HIC (wysokości swobodnego upadku) oferowanego zestawu
wg instrukcji urządzenia.

Dopuszcza się zmianę układu urządzenia, tj. wykonania np. odrębnego zestawu huśtawek
wahadłowych wraz z odrębnym urządzeniem zabawowym przeznaczonym dla małych dzieci
oraz odrębnym urządzeniem zabawowych przeznaczonym dla dzieci starszych,
pod warunkiem:
- zachowania minimalnych części składowych urządzenia wymienionych wyżej,
- zachowania minimalnego wymogu powierzchniowego nawierzchni bezpiecznej
piaszczystej,
- uzyskania dodatkowych uzgodnień z Zamawiającym podczas opracowania koncepcji
zagospodarowania terenu,
- wprowadzenia tej zmiany do zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego
projektu.
b) 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). Szczegółowa treść tablicy informacyjnej powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.
Plansza o wymiarach ok. 50cm/70cm (opis i piktogramy na płycie wykonanej ze sklejki wodoodpornej wykończonej warstwą elastyczną odporna na UV/HDPE, druk sitodruk) zamontowana na 2 nogach (metalowych co najmniej ocynkowanych i malowanych proszkowo, mocowanych w fundamencie betonowym lub w przypadku zastosowania słupków drewnianych –
spełniających wymogi jak konstrukcja nośna urządzeń zabawowych, należy je zamontować
na co najmniej ocynkowanych kotwach zabetonowanych w gruncie).
Tablica informacyjna ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, spełniająca
wymogi spełniająca wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1176-7:2009.
Wykonawca przymocuje do ww. tablicy otrzymaną od Zamawiającego tabliczkę informacyjną
„Budżet Obywatelski” o wymiarach: szerokość 42 cm, wysokość 30 cm.
1.1.2. Elementy małej architektury
Dostawa i montaż nowych elementów zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Kościuszki
na działce nr 2157/14, tj.:




kosza na śmieci - 1 szt,
ławki parkowej z oparciem - 2 szt.

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające minimalne
wymagania opisane poniżej:
a) Ławka parkowa z oparciem
Elementy stalowe: żeliwna lub z metalu co najmniej ocynkowana i malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia
Kotwy: stal ocynkowana zabetonowana w gruncie, beton wg wymagań producenta.
Konstrukcja: stal ocynkowana
Siedziska: drewno impregnowane, malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę
z powłoką UV.
Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego
Długość siedziska: ok. 1,65m
Szerokość siedziska: ok. 40cm

Przykładowe urządzenie:

b) Kosz na śmieci
Stalowy kosz na śmieci o pojemności ok. 35l.
Konstrukcja: ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo/ betonowy.
Wsad: stalowy, ocynkowany z otworem umożliwiającym odpływ wody opadowej,
Obudowa: wykończenie z desek impregnowanych i malowanych farbami tworzącymi
elastyczną warstwę z powłoką UV/betonowa.
Fundamenty: wg wymagań producenta urządzenia, dopuszcza się na zabetonowanych
w gruncie kotwach stalowych co najmniej ocynkowanych.
Dopuszcza się zastosowanie kosza z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej lub inny typ
kosza uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
Przykładowe urządzenie:

1.1.3. Nawierzchnie
Nawierzchnia bezpieczna wokół i pod zestawem zabawowym
Nawierzchnia piaszczysta, o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 236m² oraz o grubości
dostosowanej do wysokości swobodnego upadku wg instrukcji urządzeń oraz zgodnie
z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009
i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia winna być oddzielona od trawy obrzeżem, które jest
co najmniej wykończone elastycznie. Nawierzchnię wykonać z piasku niebrudzącego
np. płukanego, w kolorze jasno żółtym o frakcji dobranej zgodnie z projektem. Przed
wykonaniem zniwelować nierówności terenu, oczyścić całą strefę bezpieczeństwa z kamieni,
wybrać odpowiednią warstwę istniejącej ziemi (humus zagospodarować zgodnie
z wytycznymi zarządcy obiektu) i ułożyć geowłókninę zgodnie z technologią określoną
w projekcie.
Nawierzchnia chodnika
Ciągi spacerowe/dojścia o powierzchni nie mniejszej niż 34m2, należy wykonać z kostki
betonowej, wykończone obrzeżem betonowym (uwaga: w miejscu połączenia z nawierzchnią
bezpieczną piaszczystą należy wykonać obrzeże miękkie, co najmniej „gumowane”).
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka betonowa, o gr. min 6 cm, prostokątna, szara, wypełnienie fug pomiędzy kostką niezaglinionym piaskiem,
- obrzeża trawnikowe betonowe, wykonane na ławie betonowej z oporem, w kolorze szarym,
- podbudowa piaskowo – cementowa, o gr. min. 5 cm,
- kruszywo łamane frakcji 20 – 63 mm, o łącznej gr. min. 15 cm.
W ofercie należy uwzględnić zdjęcie darni, wywóz ziemi, uzupełnienie humusu, sianie
i pielęgnację trawy w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót montażowych
i nawierzchniowych.
Dopuszcza się zmianę kształtu nawierzchni pod urządzeniami, jeśli wynikać będzie
to z wymogów przepisów techniczno-budowlanych, instrukcji urządzeń, lub ustaleń
z Zamawiającym podczas opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, a zmiana
ta zostanie uwzględniona w zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego
projekcie.
1.1.4. Ogrodzenie
Budowa panelowego ogrodzenia na podmurówce systemowej o łącznej wysokości ok. 1,0 m,
z 1 bramą wjazdową szerokości ok. 3,2m, z 1 furtką o szerokości min. 1,0m. Brama i furtka
rozwierane ręcznie, z możliwością zamykania na klucz. Wysokość bramy i furtki taka sama
jak ogrodzenia.
Łączna długość ogrodzenia ok. 80mb.
Minimalne wymagania materiałowe:
- panele z siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo/ocynkowanej w otoczce
z tworzywa sztucznego, co najmniej dwukrotnie giętej (wzmocnienie pozwalające otrzymać
większą sztywność paneli), z drutu o średnicy min. Ø 4mm (elementy pionowe) i Ø 4,5mm
(elementy poziome), rozstaw oczek max. 50mmx200mm.
- połączenie paneli ze słupkami ogrodzenia śrubami z nakrętkami zrywalnymi,
zabezpieczonymi przed korozją,
- słupki ogrodzeniowe zabezpieczone np. kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego
na promienie UV,
- zamek patentowy w bramie i furtce,
- klamka furtki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

1.1.5. Oświetlenie obiektu
Oświetlenie obiektu polega na ułożeniu odcinka kabla YAKY 4x35mm w ziemi o długości
ok. 60m, postawienie słupa aluminiowego na fundamencie betonowym prefabrykowanym
o wysokości 9m, zabudowanie na słupie dwuramiennego wysięgnika o kącie umożliwiającym
oświetlenie projektowanego placu zabaw i długości ramion 1,5m każde, założenie 2 opraw
oświetlenia ulicznego typu LED, podłączenie zasilania od istniejącej, postawionej w 2016 r.
lampy oświetlającej oświetlającej urządzenia siłowni zewnętrznej. Wskazane jest aby
wykonane nowe oświetlenie współgrało wizualnie z istniejącą latarnią uliczną znajdującą się
przy siłowni.

MODUŁ 2:
1.1.6. Opis urządzeń placu zabaw:
a) Piaskownica
Piaskownica np. czworokątna o długości boku min. 3,0m z siedziskami na każdym boku,
w tym część siedzisk na podwyższonej wysokości, powstała w wyniku wydzielenia części
nawierzchni bezpiecznej piaszczystej,
przy uwzględnieniu następujących minimalnych wymogów technicznych:





Szerokość: ok. 3,0 m
Długość: ok. 3,0 m
Wysokość: ok. 0,4 m,
Ścianki piaskownicy: drewno klejone warstwowo (kantówka o wym.
min.90mm x 90mm o zaokrąglonych krawędziach z frezem wzdłużnym z każdej strony, impregnowane i malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV,
elementy konstrukcyjne zabezpieczone od góry np. kapturkami z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na szkodliwe działanie promieni słonecznych UV.
 Siedziska piaskownicy: drewniane impregnowane i malowane farbami tworzącymi
elastyczną warstwę z powłoką UV/HDPE,
 Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; gniazda łączników zabezpieczone np. zaślepkami z tworzywa sztucznego,
 Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach co najmniej ocynkowanych,
zabetonowane w gruncie wg wymagań producenta urządzenia (łącznie z doborem
klasy betonu przy uwzględnieniu mrozodporności i wodoodporności mieszanki
betonowej).
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 1177:2009,
 Nawierzchnia wokół urządzenia: może być mieszana, tj. np. częściowo betonowa
(chodnik), piaszczysta (nawierzchnia bezpieczna urządzeń zabawowych wykonanych
w ramach Modułu 1) oraz częściowo trawiasta, o powierzchni dostosowanej do strefy
bezpieczeństwa oferowanego zestawu wg instrukcji urządzenia – ok.27m2.
Wypełnienie piaskownicy piaskiem na geowłókninie. Piasek atestowany przeznaczony
do piaskownic (atest higieniczny PZH).
Dopuszcza się wykonanie piaskownicy o ściankach z innych niż. ww. materiały, pod
warunkiem uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i autora wniosku do budżetu
obywatelskiego.

Przykładowe urządzenie:

1.1.7. Ogrodzenie
Budowa
panelowego
ogrodzenia
na
podmurówce systemowej o łącznej wysokości ok. 1,5 m. Łączna długość ogrodzenia ok.
20mb pozwalająca ogrodzić teren łącznie wokół projektowanego placu zabaw, jak również
istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej.
Minimalne wymagania materiałowe:
- panele z siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo/ocynkowanej w otoczce
z tworzywa sztucznego, co najmniej dwukrotnie giętej (wzmocnienie pozwalające otrzymać
większą sztywność paneli), z drutu o średnicy min. Ø 4mm (elementy pionowe) i Ø 4,5mm
(elementy poziome), rozstaw oczek max. 50mmx200mm.
- połączenie paneli ze słupkami ogrodzenia śrubami z nakrętkami zrywalnymi,
zabezpieczonymi przed korozją,
- słupki ogrodzeniowe zabezpieczone np. kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego
na promienie UV.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu
istniejącego.
Dojazd do terenu inwestycji odbywa się ul. Kościuszki - drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. W chwili obecnej na działce nr 2157/14 znajduje się urządzenia siłowni zewnętrznej,
wraz z utwardzonym dojściem wykonanym z kostki betonowej gr. 6cm, prostokątnej, szarej,
z obrzeżem betonowym szarym.
Jednocześnie informujemy, że istniejąca latarnia oświetlająca urządzenia siłowni zewnętrznej
została postawiona przez firmę 4 STB Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kazimierza
Wielkiego 24/2, adres korespondencyjny 41-500 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9a lok. 201,
w ramach umowy nr 566/2016 (PN-15/2016) z dn. 25.05.2016 r., a ww. Wykonawca udzielił
2-letniej gwarancji. Zabudowana latarnia to urządzenie producenta Zakład Produkcji Sprzętu
Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy:
- słup aluminiowy SAL-9 WŁ 2/1,5/32/2/5 (o łącznej wysokości z wysięgnikami: 9,0m),
- oprawa CUDDLE LED 72 o temperaturze barwowej światła 3500K, współczynniku
oddawania barw CRI >80, strumieniu świetlnym diod LED 9600lm
- fundament betonowy B-70.
W pobliżu działki znajduje się linia kolejowa z bieżącym ruchem na relacji Katowice-Mikołów. Wzdłuż granicy działki, w sąsiedztwie domu jednorodzinnego znajdują się nasadzenia,
Inwestycja zlokalizowana jest w Mikołowie przy ul. Kościuszki na działce o nr 2157/14,
na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako

47MNU – tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy, w sąsiedztwie:
- ul. Kościuszki oznaczonej w planie jako K8Z1/2 – ulica zbiorcza do adaptacji, o szerokości
w liniach rozgraniczających 20m, przy min. odległości projektowanej zabudowy mieszkaniowej
- projektowanej drogi oznaczonej w planie jako K19Z1/2 – projektowana ulica zbiorcza,
o szerokości w liniach rozgraniczających 20m,
- linii kolejowej oznaczonej w planie jako 183KK – tereny komunikacji kolejowej, o wymaganej strefie wolnej od zabudowy 20m od skrajnego toru.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Powierzchnie rekreacyjne z nowymi urządzeniami zabawowymi o dostosowanej do nich nawierzchni bezpiecznej.
Plac zabaw wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, utwardzeniem nawierzchni i elementami małej architektury powinien w estetyczny sposób komponować się z otoczeniem, służyć funkcjom związanym z:
- bezpiecznym rozwijaniem sprawności fizycznej najmłodszych, zachęcając do beztroskiej zabawy,
- odpoczynkiem opiekunów dzieci, umożliwiającym im kontrolę bawiących się dzieci.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej:
Rozwiązanie projektowe zagospodarowania działki oraz podstawowe rozwiązania 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 robocze od dnia ich otrzymania na ich zatwierdzenie.
Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z kolorystyką urządzeń oraz szczegółową treść
jaka ma znajdować się na tablicy informacyjnej wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia u Zamawiającego.
Plac zabaw należy wykonać z oparciu o propozycję autora wniosku do budżetu obywatelskiego (załącznik nr 2) z uwagą, że istnieje możliwość innego rozmieszczenia urządzeń i nawierzchni bezpiecznej i utwardzonej przy uwzględnieniu budowy obowiązujących przepisów
oraz stref bezpieczeństwa zgodnych z instrukcja producenta poszczególnych urządzeń zabawowych.
Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych w organie administracji architektonicznobudowlanej. Zaleca się rozdzielić dokumentację na branżę elektryczną oraz branże budowlaną.
Należy dostarczyć Zamawiającemu opieczętowaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentację projektową co najmniej w 2 egzemplarzach w wersji „papierowej” oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w pliku o formacie *.pdf i *.dwg.

Wraz z projektem potrzebnym do zgłoszenia Wykonawca dostarczy 1 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
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, wyrównany, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót montażowych i nawierzchniowych wysypany humusem wraz
z jego zwałowaniem i obsianiem trawą (trawa pielęgnowana i podlewana, co najmniej raz
skoszona do dnia odbioru i do dnia uporządkowania zaplecza budowy przez Wykonawcę)
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.
Kościuszki (droga asflatowa). 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 i zamontowane materiały i urządzenia co najmniej 24
miesięcznej gwarancji i rękojmi.
Dostarczone urządzenia mają spełniać minimalne wymogi określone w punkcie 1.1.1-1.1.7
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 zawierający również mapę geodezyjna powykonawczą.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA programu funkcjonalno – użytkowego.
1. Prawo dysponowania działką na cele budowlane
Inwestycją objęta będzie część działki nr 2154/14 (zgodnie z mapką ewidencyjną - zał.
Nr 1b).
Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych
oraz pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora w celu przygotowania zgłoszenia robót
budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia






Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 9 lutego
2016 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015
poz. 2164 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
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, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami),





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. 2016 poz. 124 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz. 1422 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
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