
 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 
 
 

„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet 
obywatelski” 

 

 

Adres obiektu budowlanego: 
 

ul. Nowe osiedle, działka numer 371/105, 371/104 

 

 

 

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem programu: 
 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 ZAWADZKIE 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy placu zabaw. Obiekt usytuowany 

będzie na terenie działki o numerze: 371/105, 371/104, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie. 

Rozbudowany plac zabaw ma zapewnić mieszkańcom pobliskiego osiedla możliwość wypoczynku i 

rekreacji na wolnym powietrzu oraz przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 
 

Inwestycja przewiduje wykonanie obiektu przeznaczonego dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, 
wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. 
Pod urządzeniami zabawowymi należy zaprojektować nawierzchnię bezpieczną dostosowaną do 
wysokości swobodnego upadku urządzeń.  

 

 

 

Mapa poglądowa z lokalizacją inwestycji 

 
 

Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy: 
 

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia w 
tym: 

mapa do celów projektowych, 
 

wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe z właścicielami istniejącej infrastruktury, 
 

opracowanie dokumentacji projektowej (w oparciu o opis przedmiotu zamówienia), zawierającej: projekt 
zagospodarowania terenu, projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
zawierającej dokumentację fotograficzną z realizacji, 
 



uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych uzgodnień, pozwoleń ( w tym pozwolenia na wycinkę drzew i 

krzewów jeśli wystąpi kolizja z obiektem) i innych dokumentów warunkujących realizację robót oraz 

użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 

b) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót w tym: 

wykonanie przekopów kontrolnych, 
 
 

wykonanie prac ziemnych obejmujących odpowiednie przygotowanie i wyrównanie terenu, w tym 

nawiezienie i rozplantowanie ziemi tak, aby było możliwe zamontowanie projektowanych urządzeń 

zgodnie z zaleceniami producentów, 

przygotowanie terenu pod montaż projektowanych urządzeń zabawowych wraz z wyrównaniem terenu, 
 

dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, 

 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
warunkami wydanych decyzji oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji 

 

Projektowany obiekt o łącznej powierzchni około 350 m2  
 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia/ opis stanu istniejącego 
 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci w różnym 

przedziale wiekowym. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem, na terenie 

działki numer: 371/105, 371/104. Aktualnie na terenie przewidzianym pod inwestycję znajduje się skwer. 

Na terenie działek objętych zagospodarowaniem znajdują się nasadzenia drzew, które należy ominąć 

przy projektowaniu tak, aby nie było konieczności ich wycinania lub przesadzania. Teren inwestycyjny 

obecnie nie posiada utwardzonych ciągów pieszych.  

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu 
 

Głównym założeniem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw. Teren objęty zagospodarowaniem 
znajduje się w pobliżu osiedla, zatem zastosowanie wyposażenia placu zabaw o różnych funkcjach 
rekreacyjno – zabawowych zapewni dzieciom możliwość aktywnego spędzenia czasu na wolnym 
powietrzu. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu 

 

1.4.1. Powierzchnie/ilości i rodzaje poszczególnych elementów przewidzianych w ramach inwestycji 
 

Wyszczególnione poniżej obmiary i ilości są przykładowe, zostały określone na podstawie 
opracowanego rzutu koncepcyjnego i mają charakter poglądowy. Wykonawca powinien przeprowadzić 
wizję lokalną w terenie i dokonać weryfikacji obmiarów przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu 
przetargowym. 

 

 

 



Tabela nr 1- Zestawienie planowanego wyposażenia obiektu 

lp wyposażenie Liczba 

1 Zestaw zabawowy 1 szt. 

2 Huśtawka 1 szt. 

3 Karuzela 1 szt. 

 

` 
 

Tabela nr 2- Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia obiektu 
 

 

lp Opis Zdjęcie 

1 Małpi gaj - linarium ze ślizgawką na plac zabaw 

konstrukcja z drewna klejonego ma kotwach 

stalowych 

strefa bezpieczna 53,5m2 

WSU 190 cm 

 

 

2 Bocianie gniazdo 

Konstrukcja z drewna klejonego, na kotwach stalowych, górna 

belka stalowa 

Strefa bezpieczna 16,5 m2 

WSU 133 cm 

 

 

 

 

 

 

3 Karuzela tarczowa, konstrukcja ze stali ocynkowanej 

Strefa bezpieczna 27,3 m2 

WSU 69 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urządzenia oraz elementy wyposażenia podane w powyższej tabeli i w koncepcji 
zagospodarowania terenu stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, 
wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i 
parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów, stanowiących 
rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrów 
technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń 
traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca, jest 
obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 
przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzchnię stref bezpieczeństwa dobranego 
wyposażenia oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń na terenie projektowanego obiektu, a tym 
samym za powierzchnię nawierzchni bezpiecznej. 

 

Zastosowane  urządzenia  i  nawierzchnie  muszą  posiadać  aktualne  certyfikaty  i dopuszczenia do 
stosowania stwierdzające zgodność z aktualną polską normą, wydane przez niezależną jednostkę 
certyfikującą. 

 

Wykonawca na etapie sporządzania projektu będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie szczegóły 
opracowania. Wykonawca uwzględniwszy założenia koncepcyjne zawarte w PFU przedłoży 
Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję programowo-przestrzenną wykonaną w oparciu o opis 
stanu istniejącego. Sporządzona koncepcja powinna zawierać wszystkie elementy zabawowe i elementy 
małej architektury przedstawione w w/w. tabeli. 

 

Wykonawca przystąpi do projektowania obiektu tylko i wyłącznie w oparciu o zatwierdzoną przez 
Zamawiającego koncepcję programowo-przestrzenną. 

 

1.4.2.  Nawierzchnia bezpieczna 

 

W obrębie placu zabaw w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych przewiduje się zastosowanie 
nawierzchni bezpiecznej z piasku o łącznej powierzchni wynikającej ze stref bezpiecznych urządzenia 
oraz zgodnie z przedłożoną koncepcją zagospodarowania. 

 

1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

 

Od przyjętych w PFU nawierzchni bezpiecznych oraz wymiarów elementów wyposażenia obiektu 
dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach: 5% w przypadku zastosowania w elementów 
mniejszych od tych zawartych w PFU. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę wyposażenia 
równoważnego przejmuje on odpowiedzialność za wystąpienie różnic w wymiarach zewnętrznych w 
stosunku do obmiarów wskazanych przez Zamawiającego w PFU a w szczególności związanych z tym 
ilości materiałów użytych 

do podbudowy poszczególnych rodzajów podłoża oraz elementów dodatkowych, a także prac 
budowlanych i montażowych. Zamawiający wymaga aby zastosowane w projekcie urządzenia posiadały 
minimum tyle samo lub więcej funkcji zabawowo– rekreacyjnych (ilość zjeżdżalni, podejść, paneli i 
innych elementów wpływających na atrakcyjność danego urządzenia) z możliwością odstąpienia od 
formy i bryły zawartej w PFU w przypadku pozytywnej akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego 
urządzenia alternatywnego. Wykonawca będzie również zobowiązany do zapewnienia wymaganych 
stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń zgodnie ze specyfikacjami wybranego producenta. 

 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 



2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zadanie dzieli się na 2 etapy: 

 

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej zawierającej przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie dokumentów 
warunkujących realizację robót a także użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją 
powykonawczą. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych i prac ziemnych związanych z zamontowaniem wyposażenia 
obiektu w ilościach wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej. 

 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót 
budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna być 
opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami 
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i 
polskimi normami. 

 

W czasie realizacji inwestycji na przekazanym przez Zamawiającego terenie Wykonawca jest 
zobowiązany: 

- trwale zabezpieczyć teren poprzez wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym i oznakować teren oraz 
umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 
zabezpieczenia poprzez otaśmowane terenu budowy. 

- strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 

- prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów, 

- w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 
tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie 
spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z 
odpadami powstałymi w związku o przekazaniu odpadów do utylizacji.  

 

 

2.2. Architektura 

 

Rozbudowany plac zabaw przy ul. Nowe osiedle w Zawadzkiem będzie stanowił miejsce wypoczynku i 
rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Przyjęte rozwiązania architektoniczne muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego i zawierać wszystkie elementy zgodne z założeniami niniejszego 
PFU. 

 

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne zarówno dla urządzeń, jak i dla elementów małej 
architektury, jakie należy zastosować na obiekcie znajdują się w tabeli nr 2 niniejszego PFU. 

 

2.3. Zakres prac projektowych 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

opracowanie mapy do celów projektowych zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów oraz wszelkie 
uzgodnienia branżowe z operatorami sieci przesyłowych, 

 

uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z 
prawa, w tym - w przypadku konieczności - opracowanie materiałów na wydanie pozwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (jeśli wystąpi kolizja z inwestycją) wraz z 
uzyskaniem stosownych decyzji w tym na wycinkę drzew oraz uzgodnienia zakresu opracowania z 
właścicielami sieci przesyłowych itp., 



 

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Budowlany i Wykonawczy, 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, 

 

harmonogram rzeczowo- finansowy, 

 

uzyskanie dokumentów warunkujących realizację robót oraz użytkowanie obiektu, 

 

dokumentację powykonawczą zawierającą pełną obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą z 
naniesieniem na mapy zamontowanego wyposażenia obiektu (rzuty całego wyposażenia). Powyższa 
mapa powinna mieć naniesioną legendę z wyposażeniem obiektu i obmiarem wykonanych nawierzchni, 

 

potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do sprawdzenia w miejscowym Wydziale Geodezji i 
Kartografii oraz zatwierdzony przez WGG powykonawczy operat geodezyjny.  

 

2.4.1. Wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej i powykonawczej 

Zamawiający wymaga, sporządzenia dla obiektu objętego zamówieniem: 

 

Dokumentacji projektowej– w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej– wykonanej 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., 
poz. 1333 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 

Kosztorysów inwestorskich – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej– sporządzonych 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania 

 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
130, poz. 1389), 

 

Przedmiarów robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej – sporządzonych zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072); 

 

d) Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

– w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej – wykonane zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1129, ze zmianami). 

 



e)Wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami 2 kompletne 
egzemplarze. 

 

Na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania i dokumentacji projektowej przyjmowane rozwiązania 
techniczne oraz wyposażenie obiektu winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym. 
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana Zamawiającemu w formie 
papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi odpowiadać dokumentacji 
przekazanej w wersji papierowej. 

 

Wersja nieedytowalna: Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF”. Pliki 
muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem. Wersja edytowalna: Dokumentację projektową 
w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach format DGN lub DWG dla części rysunkowej, formacie 
kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z 
obliczeniami. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić za pomocą systemu 
kosztorysowego kompatybilnegozprogramemkosztorysowymNORMA PRO,umożliwiającym 
Zamawiającemu dysponowanie modyfikowalnym przedmiarem i kosztorysem zapisanym w formacie 
„.ath”. Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z danymi wyjściowymi do 
kosztorysowania, uzgodnionymi z Zamawiającym. Na nośnikach danych należy zachować taki układ 
folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Pliki muszą być 
jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, aby: posiadała wymagane przepisami uzgodnienia i 
akceptacje przyjętych rozwiązań projektowych ze wszystkimi użytkownikami istniejącego w tym rejonie 
uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, uwzględniała ewentualną konieczność przebudowy 
istniejącego uzbrojenia oraz istniejące warunki geotechniczne. 

 

Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla kontynuowania prac 
projektowych, wynikające z posiadanej wiedzy lub obowiązujących norm dokonuje Wykonawca we 
własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie. 

 

2.3.2. Wymagania dotyczące formy wersji papierowej składanej dokumentacji projektowej i 
dokumentacji powykonawczej, która powinna: 

 

być umieszczona w opisanym segregatorze z nadanym numerem egzemplarza, 

zawierać podpisany spis treści, 

posiadać ponumerowane strony, 

 

zawierać wszystkie elementy składające się na dokumentację (specyfikacje, przedmiary itp.), 

 

mieć zawartość dokumentacji powinna być ułożona tematycznie wg spisu treści, 

 

zawierać dokumenty w postaci kart technicznych, kart materiałowych, certyfikatów, 

deklaracji i atestów dla każdego z zabudowanych elementów, 

 

operat geodezyjny powykonawczy zatwierdzony przez miejscowy Wydział Geodezji i Kartografii oraz 
potwierdzenie złożenia operatu do sprawdzenia. 

 

2.3.3. Wymagania dotyczące formy wersji elektronicznej składanej dokumentacji projektowej i 
dokumentacji powykonawczej, która powinna być: 

zapisana na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive, 



 

zawierać katalogi z zawartością edytowalną i nieedytowalną jak w opisie powyższej ułożone tematycznie 
i z zachowaniem kolejności jak w dokumentacji w formie papierowej. 

 

2.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

 

Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń, elementów małej architektury i zastosowanych 
nawierzchni, które powinny być: 

 

objęte gwarancją w okresie zgodnym z zapisami umowy, 

wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 

 

zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 

 

rozmieszczone na terenie obiektu w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy 
urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw, 

 

wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na obiekcie muszą być fabrycznie nowe i 
posiadać atesty i certyfikaty zgodności z normami wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw 
członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 
765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
339/93, a w przypadkach niewymagalnych Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji 
zgodności z Polskimi Normami: 

PN-EN 1176-1: 2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1176-2: 2017-12 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. PN-EN 1176-3: 2017-12 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. PN-EN 1176-5: 2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. PN-EN 1176-6: 2017-12 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

 

PN-EN 1176-7: 2009 

 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 



Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. PN-EN 1176-10: 2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

 

Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń 
do zabawy. 

 

PN-EN 1176-11: 2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

 

Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. 

 

PN-EN 1177: 2009 

 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

 

a także zgodności z zapisami normy PN-EN 1176 w zakresie: 

 

fundamentów, zakleszczeń. 

zastosowane nawierzchnie powinny posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, 
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych Wykonawca 
jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami: 

 

PN-EN 1177: 2009 

 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki– Wyznaczanie krytycznejwysokości upadku. 

 

na placu zabaw powinny znajdować się tablice informacyjne zawierające regulamin określający zasady i 
warunki korzystania z obiektu oraz wskazania, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw, numery telefonów alarmowych. 

 

urządzenia winny być zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Powinny być trwale 
związane z podłożem zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem prefabrykatów 
fundamentowych lub fundamentów betonowych wylewanych. Zastosowane prefabrykaty fundamentowe 
należy dodatkowo trwale związać z gruntem poprzez zabetonowanie. 

 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
założeniami programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunkami umowy, 

 

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w 
specyfikacji technicznej, 

 

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacją techniczną, 

 



sposób postępowania z odpadami powstałymi w czasie realizacji robót budowlanych. Zamawiający 
wymaga przedłożenia oświadczenia o przekazaniu odpadów do utylizacji. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 

2.5. Zgodność realizacji z przepisami prawnymi 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 
budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, a w szczególności: 

 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami), 

 

ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. 
poz. 222), 

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2019 r. poz. 
2019 ze zmianami), 

 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, ze 
zmianami), 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1514), 

 

oraz zgodnie z innymi przepisami szczególnymi, normami dotyczącymi projektowania i zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi dla przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca powinien w czasie realizacji inwestycji zapewnić na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, a po 
zakończeniu budowy wyrównać i uporządkować teren w tym odtworzyć naruszone nawierzchnie i 
wykonać trawniki w obrębie obiektu. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Informacje ogólne 



 

Zamawiający przekazuje niżej wymienione informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia tj. zaprojektowania i rozbudowy placu zabaw przy ul. Nowe osiedle w Zawadzkiem. 

 

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

1.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że właścicielem gruntu przeznaczonego pod realizację przedmiotowej 
inwestycji jest Gmina Zawadzkie. Wraz z podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca 
otrzyma stosowne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

1.3. Przepisy prawne, normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 
budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. Zamawiający informuje również, że zaprojektowane rozwiązania materiałowe muszą 
spełniać wymagania konkurencyjności w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia 

 

1.4.1. Mapy 

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do opracowania mapy do celów projektowych wraz z 
przeprowadzeniem pełnego wywiadu branżowego z operatorami sieci przesyłowych. 

 

1.4.2.  Inwentaryzacja zieleni 

Należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

1.4.3.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  z  
przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych 

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu oraz przekładką sieci wchodzą w zakres prac będących przedmiotem tego 
zamówienia i należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

1.4.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
budowlanych, które należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, 

 

a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 
1333 ze zmianami), 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 



Zweryfikowania przed rozpoczęciem prac danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 
Zamawiającego, wykonania na własny koszt wszystkich badań i analiz uzupełniających niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. Jeżeli 
prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. 

 

Sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy 
organ, w skali 1:500, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, niezbędnych dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. 

 

Opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym: Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektów 
Budowlanych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, 
Kosztorysu Inwestorskiego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

Ustanowienia Kierownika Budowy. 

 

Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

 

Uzyskania i prowadzenia Dziennika Budowy. 

Zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji. 

 

Opracowania instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń. 

 

j) Przeprowadzenia Szkolenia Personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 
wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna 
zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej na płycie CD. 

 

Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 
dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wraz z kopią aktualnej mapy 
zasadniczej terenu. Mapa powykonawcza powinna zawierać zestawienie ilości i rodzajów powierzchni 
oraz zabudowanych 

 

 


