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I

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:

„Rewitalizacji Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim.”

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne
zagospodarowania terenu w sumie o powierzchni ok. 2.65 ha, zlokalizowanego w południowej części
Miasta Olesna. Właścicielem opracowywanego terenu jest Miasto Olesno.

2. Lokalizacja inwestycji.
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowej części Miasta Olesna. Od
wschodu graniczy z ul. Dobrodzieńską. Od północy znajduje się ul. Kilińskiego, od południa ul.
Sportowa, natomiast od zachodu ul. Wachowska.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części obszarem zielonym. Obszar należy
podzielić na dwie części: boisko do gry w piłkę nożną otoczone bieżnią lekkoatletyczną i druga część
od strony wschodniej, nieużytkowana, odgrodzona ogrodzeniem betonowym.
Część użytkowana posiada boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, otoczona bieżnią
lekkoatletyczną wykonaną z mączki ceglanej. W południowej części terenu znajduje się skarpa
obsiana trawą. Z zachodniej strony znajduje się budynek jednokondygnacyjny z zadaszonymi
trybunami na dachu, po obu stronach budynku znajdują się trybuny dla kibiców. Trybuny i budynek
oddzielone zostały od strefy boiska murem betonowym obłożonym kamieniem naturalnym. Bieżnie
otacza metalowe ogrodzenie przy zakolach, natomiast od wschodniej strony murem. Między
odcinkiem prostym bieżni a murem we wschodniej części zlokalizowane są dwie wiaty stadionowe.

Niewykorzystana druga część za betonowym ogrodzeniem porośnięta jest trawami, w małej ilości
drzewami i krzewami. Teren jest niezagospodarowany.
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4. Opis rozwiązań koncepcyjnych
Zaprojektowany teren ma posiadać przede wszystkim funkcje rekreacyjną dla mieszkańców,
krzewić kulturę fizyczną oraz być miejscem spotkań towarzyskich.
Celem bezpośrednim koncepcji jest stworzenie nowej aranżacji miejsca, która ma na celu powstanie
nowego funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni Stadionu Miejskiego w Oleśnie.
Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejski ma
poprawić wizerunek miasta, zachęcić ludzi do czynnego odpoczynku. W wyniku rewitalizacji Stadion
Miejski stanie się promocja dla miasta i przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej mieszkańców.

W koncepcji zagospodarowania terenu zaprojektowany został również budynek o powierzchni 310 m²
z trybunami na dachu. Projektowany obiekt posiada takie pomieszczenia jak: toalety dla kibiców,
szatnie z natryskiem, szatnie, sanitariat z natryskiem dla drużyn piłkarskich, szatnie dla zawodników,
szatnie dla sędziów, pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy, salę do konferencji prasowych,
pomieszczenie porządkowe, toalety dla kibiców drużyny gości.
Trybuny na budynku liczą 524 miejsca siedzące, w tym 192 siedziska zostały zadaszone. Na trybunach
zostało przewidziane miejsce siedzące dla przedstawicieli środków przekazu oraz miejsca dla oficjeli.
Łączna powierzchnia trybun na dachu równa jest 331 m².
Po północnej stronie budynku zaprojektowano sektor dla kibiców drużyny gości. Posiada on 93
miejsca siedzące oraz został wyposażony w ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni. Po
przeciwnej stronie budynku wydzielono miejsca dla kibiców niepełnosprawnych i towarzyszącym im
osobom. Sektor ten posiada niezakłóconą widoczność.

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego zwiera projekt pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożna (64
m x 100 m) o nawierzchni z naturalnej trawy. Przy krótszych odcinkach boiska za bramkami o długości
64 m wprowadzono 8 m piłkochwyty. Przewidziano dwie przenośne wiaty stadionowe dla
zawodników rezerwowych, posiadające zadaszenie. Dookoła pola gry zaprojektowano bieżnie
lekkoatletyczną, sześciotorową z odcinkiem prostym o dł. 130m. Wewnątrz bieżni od północnej strony
usytuowano: rzutnię do rzutu dyskiem, rzutnię do pchnięcia kulą i skocznie do skoku wzwyż. Przy
drugim zakolu bieżni zlokalizowano skocznie do skoku w dal i trójskoku. Bieżnia lekkoatletyczna,
rozbieg dla skoku w dal i trójskoku, rozbieg dla skoku wzwyż posiadają nawierzchnie typu Tartan.
Rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do pchnięcia kulą posiadają nawierzchnię betonową.
W północno-wschodnim narożniku terenu objętego opracowaniem znajduję się kort tenisowy z
nawierzchnią typu Tartan, ogrodzony piłkochwytami o wys. 8m.
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Wzdłuż wschodniej granicy terenu zlokalizowano dwa boiska do treningu gry w piłkę nożną o
nawierzchni z naturalnej trawy. Boiska posiadają różny wymiar: 43 m x 86 m, 37 m x 74 m, od
południa i wschodu ogrodzono je piłkochwytami o wys. 8 m.
W południowo-zachodnim narożniku znajdują się urządzenia sprawnościowe:; zestaw Cross fit,
platforma rozwijająca zmysł równowagi, sześciokąt wielofunkcyjny, drabinka ukośna zestaw płotków
do przeskoków, zestaw do przewrotów, równoważnia. Urządzenia są przeznaczone dla użytkowników
w różnym wieku, pozwalają na kreatywną zabawę połączoną z rozwojem sprawności fizycznej.
Przy północnej granicy przebiega ścieżka z kostki betonowej doprowadzająca od wejścia na
projektowany obiekt sportowy do kortu tenisowego, przy której znajdują się ławki i kosze na śmieci.
Wprowadzona w projekcie zieleń to gatunki drzew i krzewów iglastych oraz trawy ozdobne. Rośliny te
nie są wymagające w pielęgnacji. Drzewa i krzewy mają za zadanie oddzielić strefę Stadionu
Miejskiego od otaczającego środowiska, trawy pełnią rolę uzupełnienia pod koronami drzew.

5. Zakres robót budowlanych;
Aby przeprowadzić Rewitalizację Stadionu Miejskiego w Oleśnie należy wykonać następujące
prace:
1. Rozbiórka budynku jednokondygnacyjnego wraz z trybunami na dachu i ich zadaszeniem.
2. Demontaż trybun.
3. Demontaż istniejących elementów małej architektury, bramek piłkarskich, piłkochwytów i
wiat dla zawodników rezerwowych.
4. Demontaż betonowych murów i ogrodzeń.
5. Demontaż schodów terenowych i nawierzchni.
6. Niwelację terenu, usunięcie drzew i krzewów, wymianę gruntu w miejscach nowych
nasadzeń.
7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury.
8. Nasadzenia roślin.
9. Wykonania trawników.
10. Montaż elementów urządzeń sprawnościowych.
11. Wykonanie nawierzchni.
12. Wykonanie urządzeń stadionu lekkoatletycznego.
13. Wykonanie boisk do gier zespołowych.
14. Wykonanie i montaż ogrodzeń i piłkochwytów.
15. Oddzielenie sektoru dla kibiców drużyny gości i sektor przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
16. Budynek z trybunami na dachu i częściowe zadaszenie trybun.
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II. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

1. Rozbiórka budynku jednokondygnacyjnego wraz z trybunami na dachu i ich zadaszeniem.
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się budynek jednokondygnacyjny z dwoma
wejściami. Na dachu znajdują się trybuny o konstrukcji stalowej z dwoma dojściami po schodach
zewnętrznych, w całości zadaszone. Trybuny wyposażone są w 144 oddzielne siedziska i nagłośnienie.
Budynek z zadaszonymi trybunami należy rozebrać wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Materiał z
rozbiórki należy usunąć poza plac budowy we własnym zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

2. Demontaż trybun.
Z terenu Stadionu Miejskiego należy usunąć istniejące trybuny. Pojedyncze siedziska
przymontowane na stałe do betonowych stopni z metalową balustradą na najwyższym stopniu.
Trybuny dla kibiców należy rozebrać wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Materiał z rozbiórki należy
usunąć poza plac budowy we własnym zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
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3. Demontaż istniejących elementów małej architektury, bramek piłkarskich, piłkochwytów
i wiat dla zawodników rezerwowych.
Na terenie Stadionu Miejskiego należy zdemontować istniejące elementy małej architektury,
dwie bramki do piłki nożnej oraz dwie wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych znajdujące się
przy wschodniej granicy boiska do gry w piłkę nożną. Wyznaczone elementy należy rozebrać, a
materiał z rozbiórki należy usunąć poza plac budowy we własnym zakresie z poszanowaniem
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

4. Demontaż betonowych murów i ogrodzeń.
Z terenu należy zdemontować istniejące elementy: mur betonowy o dł. 110 m, mur betonowy
obłożony kamieniem naturalnym o dł. 110 m, ogrodzenie metalowe z betonowym fundamentem o dł.
290 m, ogrodzenie betonowe o dł. 450 m, ogrodzenie panelowe o dł. 240 m. Materiał z rozbiórki
należy usunąć poza plac budowy we własnym zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
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5. Demontaż schodów terenowych i nawierzchni.
Obecnie na terenie znajduje się bieżnia lekkoatletyczna 400 m z nawierzchnią z mączki
ceglanej. Schody terenowe znajdujące się przy zachodniej granicy i ścieżki wykonane są z kostki
betonowej. Elementy te należy rozebrać, a materiał z rozbiórki należy usunąć poza plac budowy we
własnym zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z
2013 r. poz. 21).

6. Usunięcie drzew i krzewów, niwelacja terenu, wymiana gruntu w miejscach nowych nasadzeń.
Niwelację terenu należy przeprowadzić w południowej części terenu objętego opracowaniem.
Ziemię zebraną z istniejącej skarpy należy wykorzystać i przetransportować na wschodnią stronę
obszaru rewitalizowanego. W celu przygotowania terenu pod wykonanie inwestycji konieczne jest
usunięcie około 20 drzew i około 20 m² krzewów, głównie przy północnej i południowej granicy
opracowania. Kolejnym etapem prac jest wymiana gruntu w miejscach, gdzie zostały zaprojektowane
nowe nasadzenia roślin. Przed wykonaniem nowych nasadzeń należy wymienić grunt na wymagany
przez planowane do nasadzenia gatunki roślin. Wykonawca we własnym zakresie usunie grunt poza
plac budowy oraz pozyska odpowiedni grunt do danych gatunków roślin. Warstwa gruntu do wymiany
wynosi minimum 30cm pod nasadzenia krzewów oraz 10cm pod trawniki.
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III. WYPOSAŻENIE STADIONOWE

a). Ławki parkowe
Ławki projektowane są przy ścieżce z kostki betonowej w północnej części projektowanego terenu. W
sumie zaprojektowanych zostało 6 sztuk ławek.
Wymiary:
• wysokość: min. 80 cm
•

szerokość: min. 61 cm

•

szerokość siedzisk: min. 40 cm

•

długość: min. 175 cm

•

wada: min. 35 kg

Materiały:
• nogi: rury stalowe malowane 2x proszkowo
•

deski: jodła, impregnowana i 2 x malowana lakierobejcą lub farbą olejną

•

połączenie: śruby ocynk

Montaż:
• przez przykręcenie do cokołu betonowego i wkopanie do gruntu
• zabetonowanie na kotwach stalowych
• przykręcenie do litego podłoża –kołki rozporowe
Ławki zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

b). Kosze na śmieci
Projektowane kosze na śmieci dopasowane są do ławek. W sumie zaprojektowanych zostało 5 sztuk
koszy.
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Dane techniczne:
• wysokość (po zamontowaniu): min. 80 cm
• szerokość: min. 38 cm
• waga: min. 15 kg
• pojemność: min. 50 l

Materiał:
• konstrukcja stalowa: blacha walcowana 2 mm, malowana farbą proszkową
• daszek: blacha walcowana 3 mm, malowana farbą proszkową

Montaż:
• przykręcenie do cokołu betonowego i wkopanie w grunt
• przykręcenie do litego podłoża – kołki rozporowe

Kosze zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

Wyposażenie małej architektury powinno posiadać co najmniej określone w niniejszym opisie
parametry. Użyte do wyposażenia materiały oraz sposób wykończenia, łączenia i mocowania
poszczególnych elementów powinny być najwyższej jakości.

c). Urządzenia sprawnościowe.
Wszystkie zastosowane w koncepcji urządzenia sprawnościowe są tak dobrane, aby w
maksymalny sposób rozwijać sprawność fizyczną. Wybrane urządzenia przeznaczone są dla osób w
różnym wieku. Wokół urządzeń należy przewidzieć strefę bezpieczeństwa. Im urządzenie jest wyższe
tym ważniejsze staje się zapewnienie bezpiecznego upadku. Należy uzyskać informację na temat
strefy bezpieczeństwa od producenta urządzeń.
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Lokalizacja zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.

Wybrane urządzenia sprawnościowe:
Crossfit to jeden z najpopularniejszych treningów. Wybrane urządzenie jest doskonałym
pomocnikiem ćwiczeń. W skład zestawu wchodzą drążki na różnych poziomach, drabinka pozioma
oraz pionowa.
Wymiary urządzeni:
•

szerokość: min. 1,60 m

•

długość: min. 6,20 m

•

wysokość: min. 2,45 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia min. f 48,18 m²

•

maksymalna wysokość upadkowa: min. 2,45 m

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 10,40 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 5,80 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m

Urządzenie sprawnościowe zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

Platforma rozwija zmysł równowagi u najmłodszych użytkowników. Dzięki oryginalnej konstrukcji
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz pozwala im na kreatywną zabawę. Urządzenie
jest przeznaczone jest dla użytkowników w każdym wieku.
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Wymiary urządzenia:
•

szerokość: min. 3,67 m

•

długość: min. 8,46 m

•

wysokość: min. 0,50 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia: min. f 32,29 m²

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 11,57 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 6,66 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m

Urządzenie zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

Sześciokąt wielofunkcyjny to zestawienie urządzeń zręcznościowych, na który składają się: liny
wspinaczkowe, ścianka wspinaczkowa, drobinka pionowa, przeplotnia linowa oraz zestaw do
przewrotów. Tak zróżnicowany zestaw sprawia, że każdy użytkownik przez dobrą zabawę będzie mógł
rozwijać swoją ogólna kondycję ruchową. Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej w kolorze
niebieskim.
Wymiary urządzenia:
•

szerokość: min. 1,91 m

•

długość: min. 2,20 m

•

wysokość: min. 2,36 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia: min. f 28,92 m²

•

maksymalna wysokość upadkowa: min. 2,20 m

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 6,20 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 5,91 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m

12

Elementy składowe:
•

drabinka pionowa - 1 sztuk

•

lina wspinaczkowa - 2 sztuk

•

przeplotnia pionowa z lin - 1 sztuk

•

ścianka wspinaczkowa wys. 220cm - 1 sztuk

•

zestaw do przewrotów - 1 sztu

Urządzenie zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

Drabinka ukośna to uzupełnienie większych zestawów zabawowych. Cała konstrukcja urządzenia i
szczeble wykonane są ze stali ocynkowanej.
Wymiary urządzenia:
•

szerokość: min. 1,92 m

•

długość: min. 0,88 m

•

wysokość: min. 2,39 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia: min. f 24,30 m²

•

maksymalna wysokość upadkowa: min. 2,20 m

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 5,28 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 6,32 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m
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Elementy składowe:
•

drabinka ukośna - 1 sztuk

Urządzenie zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

Zestaw płotki do przeskoków to urządzenie sprawnościowe, które pozwala rozwinąć kondycję i
sprawność ruchową przy okazji świetnej zabawy. Konstrukcja płotków jest wykonana ze stali
ocynkowanej w kolorze niebieskim.
Wymiary urządzenia:
•

szerokość: min. 4,59 m

•

długość: min. 2,00 m

•

wysokość: min. 0,83 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia: min. f 36,04 m²

•

maksymalna wysokość upadkowa: min. 0,83 m

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 5,00 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 7,59 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m

Urządzenie zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.
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Zestaw do przewrotów podwójny jest doskonałym urządzeniem uzupełniającym większy projekt.
Dzięki niemu użytkownicy mają możliwość poprawy ogólnej kondycji ruchowej oraz dopracowania
fikołków.
Wymiary urządzenia:
•

szerokość: min. 0,08 m

•

długość: min. 2,24 m

•

wysokość: min. 1,41 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia: min. f 13,80 m²

•

maksymalna wysokość upadkowa: min. 1,20 m

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 5,24 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 3,08 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m

Urządzenie sprawnościowe zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.
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Równoważnia to tradycyjne urządzenie sprawnościowe, które pozwala na rozwój ogólnej koordynacji
ruchowej podczas świetnej zabawy. Konstrukcja równoważni wykonana jest ze stali ocynkowanej w
kolorze niebieskim.
Wymiary urządzenia:
•

szerokość: min. 0,16 m

•

długość: min. 3,02 m

•

wysokość: min. 0,29 m

•

strefa funkcjonowania urządzenia: min. f 17,17 m²

•

maksymalna wysokość upadkowa: min. 0,30 m

•

wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 6,00 m

•

wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 3,18 m

•

głębokość fundamentowania: min. -0,60 m

Materiały:
•

element nośny: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko

•

elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

•

fundamenty: beton klasy min. c12/15

•

kotwy: stal ocynkowana kąpielowo

•

zaślepki: tworzywo sztuczne

Urządzenie sprawnościowe zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

Wyposażenie w urządzenia sprawnościowe powinno posiadać co najmniej określone w niniejszym
opisie parametry. Użyte do wyposażenia materiały oraz sposób wykończenia, łączenia i mocowania
poszczególnych elementów powinny być najwyższej jakości.
Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
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IV. NAWIERZCHNIE STADIONOWE.

a). Kostka betonowa w kolorze szarym o gr. 6cm. Drobna kostka składająca się z pięciu trapezów. Do
tego rodzaju ścieżek wykonane będą obrzeża grafitowe 20 cm x 6 cm. Lokalizacja oraz kształty
powierzchni powinny być zgodne z dołączoną do PF-U koncepcją.
Kostkę brukową należy układać na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i warstwach
konstrukcyjnych o łącznej grubości co najmniej 35 cm (nie wliczając gr. kostki i podsypki).
Warstwy konstrukcyjne powinny składać się z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymałości 2,5 MPa i grubości co najmniej 15 cm i warstw z kruszywa kamiennego o gr. co
najmniej 20 cm. W sumie powierzchnia tej kostki wynosi ok 250m².

b). Zewnętrzna nawierzchnia sportowa
Zewnętrzna nawierzchnia sportowa z materiałów na bazie żywic poliuretanowych, służącym do
wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona do stosowania
w obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne itp.
Zaletami takiej nawierzchni to: wysoka elastyczność, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki
współczynnik tarcia, estetyczny wygląd, bezspoinowość, odporność na kolce lekkoatletyczne.
Nawierzchnia sportowa jest wykonywana na bazie wylewki poliuretanowej o wysokiej odporności na
zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Optymalne właściwości posiada
nawierzchnia trójwarstwowa, będąca typową nawierzchnią lekkoatletyczną.
Suma tej nawierzchni wynosi 4262 m².

c). Mączka granitowa
Mączka granitowa posiada bardzo dobre parametry klinowania, powinna mieć frakcje 0–10 mm.
Kruszywo granitowe musi posiadać certyfikaty zgodne z Polskimi Normami Budowlanymi. Gęstość
nasypowa: 1,8 t/m³. Suma tej nawierzchni wynosi 385m².
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Układ warstw nawierzchni z mączki granitowej:
•

grunt rodzimy

•

piasek kopany (zagęszczony) 10 cm

•

podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm

•

warstwa wierzchnia – mączka granitowa 5 cm

d). Nawierzchnia betonowa
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego,
które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce.
Kruszywo musi być pozbawione zanieczyszczeń obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych
kawałków drewna, fragmentów plastików itp.
Nawierzchnia betonowa charakteryzuje się wysoką zdolnością do przenoszenia
obciążeń, nawet w przypadku obciążeń punktowych. Poprawnie zbudowana nawierzchnia betonowa
bez problemu osiąga zwykle 20-letni okres użytkowania, a standardem jest okres 30-letni.
Nawierzchnia betonowa posiada dużą odpornością na odkształcenia w pełnym zakresie temperatur.
Nie dochodzi do powstawania wgłębień, a woda powierzchniowa bez problemów spływa z
nawierzchni. Poprawnie wykonana nawierzchnia betonowa posiada jasny kolor, niskie koszty
utrzymania.

Warstwy nawierzchni betonowej:
Suma nawierzchni betonowej wynosi 9 m².
e). Konstrukcja nawierzchni boiska
Nawierzchnia boiska do gry w piłkę nożną musi posiadać następującą konstrukcję:
•

warstwa darniowa o grubości 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego
w stosunku 1: 1,
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•

warstwa wegetacyjna grubości 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu: 2 jednostki torfu: 3

•

jednostki pospółki oraz 2,5 kg azofoski na 1m³ mieszanki,

•

warstwa drenażowa żwirowo - piaskowa grubości 15 cm,

Mieszanki należy wykonać na terenie przyległym do boiska wykorzystując humus zdjęty z powierzchni
projektowanego boiska.

V. Urządzenia stadionu lekkoatletycznego
Stadion Miejski w Oleśnie przewiduję w swoim zagospodarowaniu podstawowe elementy
stadionu lekkoatletycznego. Dzięki temu działaniu mieszkańcy będą mogli rozwijać jedną z
najstarszych dziedzin sportu oparte na naturalnym ruchu.

Projektowane elementy stadionu lekkoatletycznego:
•

Bieżnia okrężna

•

Bieżnia prosta

•

Skocznia do skoku wzwyż

•

Rzutnia do pchnięcia kulą

•

Skocznia do skoku w dal i trójskoku

•

Rzutnia do rzutu dyskiem/młotem
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a). Bieżnia okrężna 6 torowa o długości 400 m.
Założenia:
•

promień łuku: 35.00 m

•

szerokość torów: 1.22 m

•

nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku płyty boiska: 0.8 - 1.0 %

•

nachylenie podłużne bieżni: 0,1 % (na odcinku 50 m)

•

strefa bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz bieżni okrężnej: 1 m

•

meta na końcu prostej/ początku łuku, wspólna z odcinkiem prostym

•

krawężniki typu obrzeża z tworzywa

•

nawierzchnia typu Tartan

b). Bieżnia prosta 6 torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130 m
(gdzie 110 m - dystans biegu, 3 m – przed linią startu, 17 m – strefa wyhamowania)
Założenia:
•

szerokość torów: 1.22 m

•

nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku płyty boiska: 0.8 - 1.0 %

•

nachylenie podłużne bieżni: 0,1 % (na odcinku 50 m)

•

strefa bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz bieżni okrężnej: 1 m

•

meta na końcu prostej/ początku łuku, wspólna z odcinkiem prostym

•

krawężniki typu obrzeża z tworzywa

•

nawierzchnia typu Tartan

c). Skocznia do skoku wzwyż została usytuowana w zakolu bieżni okrężnej
Założenia:
•

rozbieg o długości 15 m, nachylenie w kierunku biegu zawodnika 0.4 %

•

pogrubienie nawierzchni rozbiegu do min. 20 mm na ostatnich 3 m przed zeskokiem

•

rozbieg wykonany z nawierzchni typu Tartan

•

zeskok o wymiarach 4 m x 6 m x 0.7 m

•

wszystkie elementy skoczni do skoku wzwyż znajdują się min. 2 m od bieżni i innych urządzeń
w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników
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d). Rzutnia do pchnięcia kulą zlokalizowana została w zakolu bieżni okrężnej.
Założenia:
•

koło o średnicy wewnętrznej 2.135 m wykonane z betonu ze stalową obręczą o grubości min.
6 mm

•

próg wykonany z drewna o promieniu takim samym jak koło i wys. 10 cm w stosunku do
poziomu wewnętrznej powierzchni koła (z cięciwą o dł. 1.21 m, szer. 11,2 – 30 cm

•

sektor rzutów o nawierzchni trawiastej o dł. 20 m i kącie między liniami sektora 34.92°, szer.
12 m, spadek podłużny w kierunku pchnięcia kulą do 0.1 %

•

wszystkie elementy rzutni – koło z progiem i sektor znajdują się 2 m od bieżni i innych
urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników

e). Skocznia do skoku w dal i trójskoku znajduje się w zakolu bieżni okrężnej.
Założenia:
•

rozbieg dla zeskoku w dal i trójskoku o dł. 40 m do belki do odbicia

•

szerokość rozbiegu: 1.22 m

•

rozbieg wykonany z nawierzchni sportowej

•

nachylenie poprzeczne rozbiegu: 0.8 – 1.0 % w kierunku odwodnienia

•

rozbieg o nachyleniu podłużnym posiada spadek do 0.1% w kierunku biegu zawodnika

•

nawierzchnia rozbiegu sportowa

•

nawierzchnia rozbiegu pogrubiona do trójskoku pogrubiona min. 20 mm na ostatnich 13 m
przed zeskocznią

•

belka do odbicia wykonana z drewna o sł. 1.22 m, szer. 200 mm i gr. maks.100 mm
usytuowania w odległości 2 m od, belka do odbicia w trójskoku zamontowana w odległości:
11 m dla kobiet, 13 m dla mężczyzn

•

listwa z drewna, z wkładką plastelinową: szer. 100 mm, dł. 1.22 m

•

zeskocznia/piaskownica: dł. 8 m, szer. 3 m, piasek o głębokości 30 cm

•

wszystkie elementy skoczni znajdują się min. 2 m od bieżni i innych urządzeń w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zawodników

f). Rzutnia do rzutu dyskiem/młotem usytuowana w zakolu bieżni
Założenia:
•

koło o średnicy wewnętrznej 2.5 m wykonane z betonu ze stalową obręczą o gr. min. 6 mm,
głębokość koła:14-26 mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy w stosunku do poziomu
nawierzchni sektora rzutów.
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•

sektor rzutów na nawierzchnię z trawy naturalnej na płytę boiska o dł. 80 m, kąt pomiędzy
liniami sektora rzutów 34,92° i szer. kąta 48 m

•

spadek podłużny sektora rzutów w kierunku rzutu do 0.1%

•

wszystkie elementy skoczni znajdują się min. 2 m od bieżni i innych urządzeń w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zawodników

VI. BOISKA DO GIER ZESPOŁOWYCH.

a). Boiska do gry w piłkę nożna
Wewnątrz bieżni okrężnej 400 m zaprojektowano pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o
wymiarach 100 m x 64 m. Boisko to posiada: nawierzchnie z naturalnej trawy nadającą się do
rozgrywania meczy w ciągu całego sezonu.
Zaprojektowano pobocze o szerokości 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry oraz 5 m za
liniami bramkowymi.

b). Wyposażenie boisk
Stadion wyposażono w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które pomieszczą 13 osób, są
zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w
stosunku do linii środkowej boiska w maksymalnej odległości 30 m od siebie.

Dwie aluminiowe bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m.
Bramki wykonane z owalnego, aluminiowego profilu o wymiarach 120/100 mm z podwójnymi
żebrami wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana proszkowo na kolor biały.
Wszystkie obciążenia naroża przenoszone są z profilu aluminiowego bezpośrednio na element
narożny, bez obciążenia śrub mocujących. Konstrukcja i projekt bramki zapewniają wieloletnie
zachowanie kształtu bramki i stanowią gwarancję jej długotrwałego użytkowania.
Certyfikaty bramki: Norma FIFA, Certyfikat Zgodności z Normami (PN)
W skład kompletu obejmującego wszelkie niezbędne elementy do kompletnego montażu jednej pary
bramek (2 egzemplarze) wchodzą:
•

Para bramek - rama główna bramki do piłki nożnej (2 egzemplarze)

•

Tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi (2 komplety)

•

Słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach (2 komplety)

•

Ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry (2 komplety)
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Sposób mocowania bramki:
•

słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu

•

konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki demontaż

•

rama dolna mocująca siatkę o głębokości 2 m

•

siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu
uchwytów tworzywowych

c). Boiska do treningu gry w piłkę nożną
We wschodnio-południowym narożniku projektowanego terenu zaprojektowano dwa boiska do
treningu gry w piłkę nożną o wymiarach: 43 m x 86 m oraz 37 m x 74 m.
Boiska te posiadają nawierzchnię identyczną co na pełnowymiarowym boisku do gry w piłkę nożną.
Wyposażenie boisk:
Cztery bramki piłkarskie do piłki nożnej młodzieżowe, wykonane z profilu aluminiowego owalnego
120 x 100 mm, kolor srebrny, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w tulejach ocynkowanych
(montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
Słupki stalowe ze stalowych profili prostokątnych 40 x 80 x 3 mm o długości całkowitej 4,72 m. U góry
słupki zabezpieczone deklami z tworzywa PCV. Słupki posadowione w stopach fundamentowych
poniżej poziomu przemarzania 1,30 m. Fundamenty słupków wykonane z betonu B15, o wymiarach
0,30 x 0,30 x 1,20 m, zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi 4 ø 10 w strzemionach stalowych ze
stali A-0 ø 4,5 co 25cm.

d). Boisko do tenisa - kształt prostokąta o wymiarach 23,77 x 10,97m. Powierzchnia pola 260,7m².
W połowie długości pole będzie podzielone linią środkowa na dwa równe pola. Linie ograniczające
pole gry szerokości 5,00cm należą do powierzchni boiska. Jako wyposażenie kortu projektuje się
siatkę do tenisa ziemnego. Projektuje się siatkę o wymiarach dostosowanych do pełnowymiarowego
kortu deblowego zgodnie z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510.
Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości O3 mm, bezwęzłowa, w kolorze czarnym,
wszystkie krawędzie wykończone taśmą wzmacniającą. Górna taśma wykonana z tkaniny
poliestrowej odpornej na działanie promieni UV. Siatki wraz z kompletem elementów mocujących w
tym m.in. wyposażone w:
•

linkę napinająca stalową powleczoną tworzywem sztucznym (dł. 13,20 m),

•

taśmę środkową – regulacyjną wykonaną z tkaniny poliestrowej zakończonej nierdzewnym
karabińczykiem,
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•

śrubę rzymską, ocynkowaną do taśmy regulacyjnej,

•

zaczep gruntowy do mocowania taśmy regulacyjnej,

•

tulejka aluminiowa z dekielkiem do mocowania w podłożu taśmy regulacyjnej.

Słupki do tenisa ziemnego o wymiarach zgodnie z przepisami ITF, montowane w tulejach.
Komplet składa się z dwóch słupków: jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi. Projekt zakłada montaż jednego kompletów w/w słupków.
Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości:
•

wzdłuż linii bocznych - 3,05 m.

•

wzdłuż linii końcowych - 5,50 m.

UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe- wymagane przepisami
atesty.

VII. MONTAŻ OGRODZEŃ I PIŁKOCHWYTÓW.
a). Piłkochwyty
Piłkochwyty to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia boiska. Mają za zadanie chronić
infrastrukturę obiektu sportowego, a także zgromadzoną wokół widownię przed uderzeniami z dużą
prędkością.
Piłkochwyty powinny być wykonywane z lekkich aluminiowych konstrukcji, wysoko jakościowo siatki
odpornej na szeroko pojęte urazy mechaniczne, w tym na uderzenia, a także na warunki
atmosferyczne (skrajne temperatury, wodę, grad, śnieg, promieniowanie UV).
Zaprojektowano piłkochwyty o wysokości 8,0 m na podwalinie betonowej. Stopy fundamentowe
piłkochwytu na 8 m wysokości należy wykonać punktowo na głębokość 1,5m.
Dobrano siatki polipropylenowej o oczkach 8 x 8 cm, gr. 5 mm, kolor zielony, bez węzłowe, na
naciągach z linek stalowych o śr. 4mm.

b). Ogrodzenie
Projektuje się ogrodzenie o wysokości 1.8 m ze siatki stalowej osadzonej na słupkach stalowych.
Ogrodzenie ze względu na bezpieczeństwo – charakter: obiekty sportowe - nie powinno posiadać
ostrych i niebezpiecznych krawędzi. Istnieje możliwość zastosowania systemowego ogrodzenia
panelowego.
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Projektuje się w ogrodzeniu:
•
•

Furtki – szer. 1.5 m
Furtki – szer. 1.8 m

Projektuje się ogrodzenie o wysokości 2.2 m ze siatki stalowej osadzonej na słupkach stalowych.
Ogrodzenie ze względu na bezpieczeństwo – charakter: obiekty sportowe - nie powinno posiadać
ostrych i niebezpiecznych krawędzi. Jest zastosowania systemowego ogrodzenia
panelowego.
Projektuje się w ogrodzeniu:
•

Furtkę – szer. 1.8 m

Słupy powinny być wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju 60 x 40 mm.
Panele przymocowane do słupów za pomocą specjalnych uchwytów i wkrętów. Akcesoria
montażowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
•
•
•
•
•

wysokość paneli: min. 1830 mm i min. 2230 mm
szerokość paneli: min. 2500 mm
oczko w panelu: min. 50 x 200 mm
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
kolor: zielony

VIII. SEKTOR DLA KIBICÓW DRUŻYNY GOŚCI I SEKTOR PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

a). Sektor dla kibiców drużyny gości
Sektor dla kibiców drużyny gości to ponad 5% łącznej liczby miejsc na stadionie. Sektor ten
wydzielony został ogrodzeniem o wys. 2.2 m z każdej ze stron, posiada oddzielne wejście.
b). Trybuny zewnętrzne (element systemowy)
Trynuny zlokalizowano w wydzielonym sektorze dla kiniców drużyny gości. Zaprojektowano 93
siedziska, w trzech rzędach. Trybun o konstrukcji metalowej – stojącej, mocowanych na słałe do
podłoża. Siedziska w kolorze niebieskim i żółtym, mocowane do konstrukcji metalowej za pomocą
kołków rozporowych.
Siedziska dla obiektów sportowych:
• Siedziska wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu.
• Powierzchnia siedzisk gładka zapewniająca komfort użytkowania przez ergonomiczne
wyprofilowanie i zaokrąglanie krawędzi.
• Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na uderzenia mechaniczne, niskie i
wysokie temperatury oraz promieniowanie UV
• Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu dwóch kołków rozporowych
• Miejsca mocowań zamaskowane nieusuwalnymi zaślepkami
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Atesty: trudnozapalność, toksyczność i wytrzymałość

c). Sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Stadion Miejski w Oleśnie przewiduje wykonanie sektora dla kibiców niepełnosprawnych i
osób im towarzyszącym oraz z niezakłóconą widocznością.
Powierzchnia strefy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych to 70 m².

Przez zastosowanie

pochylni o spadku 6% umożliwiono dogodny dostęp na trybunę.

Pochylnia powinna przede wszystkim musi umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp, nie
powodując nadmiernego wysiłku i konieczności wnoszenia wózka przez osoby trzecie.

Podstawowe wymiary prawidłowo wykonanej pochylni:
•

minimalna szerokość - 120 cm (podobnie jak dla pozostałych ciągów komunikacyjnych i
dojazdów),

•

maksymalna długość - 900 cm; jeżeli musi być dłuższa, należy podzielić ją na krótsze odcinki
podestami o min. długości 140 cm,

•

poręcze dwustronne, na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni,
przedłużone o 30 cm przed początkiem i końcem biegu, zabezpieczenia krawędzi

•

krawężnikiem o wysokości minimalnej 7 cm,

•

długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni co najmniej 150 cm.

Pochylnia musi być wykonana z materiałów antypoślizgowych, o fakturowanej powierzchni. Częstym
błędem przy budowaniu pochylni zewnętrznych jest wykonanie ich z nierównej, kamiennej kostki,
która zapobiega poślizgom, ale uniemożliwia łatwy wjazd.
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IX. BUDYNEK Z TRYBUNAMI NA DACHU, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE TRYBUN.
Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 235,97 m². Rozmieszczenie poszczególnych
pomieszczeń zostało przedstawione na dołączonej koncepcji. Projekt budowlany i wykonawczy należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
Zestawienie powierzchni:
•

sanitariaty ogólnodostępne - 25,4000 m²

•

szatnia z natryskiem - 20,5000 m²

•

szatnia - 18,5000 m²

•

sanitariaty z natryskami zawodników - 17,7500 m²

•

szatnia zawodników - 25,7300 m²

•

szatnia sędziów - 9,7000 m²

•

szatnia zawodników - 25,7300 m²

•

pomieszczenie pierwszej pomocy - 9,7000 m²

•

sanitariaty z natryskami zawodników - 17,7500 m²

•

sala do konferencji prasowych - 20,000 m²

•

pomieszczenie porządkowe - 4,4700 m²

•

pomieszczenie gospodarcze - 20,7000 m²

•

sanitariaty dla gości - 20,0000 m²

Projektowany budynek charakteryzujący się zwartą bryłą o rzucie prostokąta, zakończony
dachem płaskim, na którym zaprojektowano trybuny dla kibiców.

Na trybunach przewidziano 524 siedziska, z których 192 miejsca zostały zadaszone. Pod
zadaszeniem w środkowej części znajdują się wyznaczone miejsc dla oficjeli oraz stanowiska dla
przedstawicieli prasowych wyposażone w pulpit. Trybuny dla kibiców należy wyposażyć w
indywidualne miejsca siedzące zgodne z wymogami określonymi w PZPN tzn. muszą być:
•

przytwierdzone na stałe do podłoża,

•

oddzielone od innych miejsc

•

być wygodne, czyli wyprofilowane
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•

ponumerowane

•

wykonane z materiału niepalnego

Zaleca się, aby siedziska posiadały oparcie o wysokości min. 30 cm, mierząc od siedziska.
Siedziska dla obiektów sportowych:
•

siedziska wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stebilizowanego polipropylenu.

•

powierzchnia siedzisk gładka zapewniająca komfort użytkowania przez ergonomiczne
wyprofilowanie i zaokrąglanie krawędzi.

•

wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na uderzenia mechaniczne, niskie i
wysokie temperatury oraz promieniowanie UV

•

prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu dwóch kołków rozporowych

•

miejsca mocowań zamaskowane nieusuwalnymi zaślepkami

Atesty: trudnozapalność, toksyczność i wytrzymałość

X. NASADZENIA ROŚLIN
Zaprojektowane gatunki nowej roślinności powinny być dostosowane do istniejących
warunków klimatycznych i glebowych. Wybrane iglaste gatunki drzew i krzewów oraz trawy.
Teren pod nasadzeniami traw i krzewów należy wysypać korą i wyłożyć matą. Wielkość powierzchni
terenu wysypanego korą i matowania wynosić 525 m². Warstwa kory minimum 5cm grubości.
Posadzone drzewa należy ustabilizować mocując je taśmą do 3 palików wokół pnia. Nasadzenia muszą
być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
Lokalizacja nasadzeń oraz kształty powierzchni powinny być zgodne z dołączoną do PF-U koncepcją
zieleni.

Nazwa proponowanych gatunków drzew i krzewów:
lp.

nazwa

ilość/szt.

wys.

pojemnik

160/180

obw. onia
na wys.
1m (cm)
-

1.

Pinus cembra - sosna
limba
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2.

Pinus sibirica - sosna
syberyjska

8

160/180

-

-

3.

Pinus nigra 'Oregon
Green' - sosna czarna
'Oregon Green'

6

160/180

-

-

-
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4.

250

Pinus mugo subsp.
mugo - sosna
kosodrzewina

20-40

-

C2

pojemnik

P9

Razem: 290 szt. drzew i krzewów

Nazwa proponowanych gatunków traw ozdobnych:
lp.

nazwa

ilość/szt.

wys.

A

Festuca gautieri kostrzewa Gautiera

2450

-

obw. onia
na wys.
1m (cm)
-

B

Festuca glauca 'Elijah
Blue' - kostrzewa sina
'Elijah Blue'

1860

-

-

P9

Razem: 4310 szt. traw ozdobnych

XI. Urządzanie trawników.
Na nieutwardzonej powierzchni, wolnej od nasadzeń należy urządzić trawnik zgodnie ze
Sztuką ogrodniczą. Przed zakładaniem trawnika z istniejącej powierzchni gruntu należy usunąć
chwasty i zanieczyszczenia typu kamienie gruz itp. Należy spulchnić warstwę gruntu o gr. ok. 20 cm
ręcznie lub kultywatorem i ponownie oczyścić z zanieczyszczeń (kamienie, perz itp.). Następnie w
zależności od potrzeb nasypać warstwę żyznej nawiezionej gleby o średniej grubości – 20 cm i zasiać
krzyżowo mieszankę traw sportowych a w miejscach zacienionych traw cieniolubnych. Trawniki należy
wykonać jako parkowe, z zastosowaniem traw odpornych na deptanie.
Łączna ilość trawników do wykonania wynosi 4603 m².

XII.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1. Cechy obiektu:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja
obszaru przy Stadionie Miejskim. Zamawiający wymaga, aby użyte do budowy materiały były wysokiej
jakości oraz narzuca zawarte w pkt I wymagania co do jakości, kształtu i wyglądu poszczególnych
elementów wyposażenia Stadionu Miejskiego. Zamawiający będzie przestrzegał, aby warunki zawarte
w niniejszym programie zostały spełnione przez Wykonawcę.
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1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
A. Opracował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,
zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Rewitalizacji Stadionu
Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacji obszaru przy Stadionie Miejskim.
B. Urządził teren zieleni w sposób zgodny z PF-U dokumentacją projektową, wymaganiami
Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i sztuką ogrodniczą.

2. Wymagania w stosunku do prac projektowych:
Projekt rewitalizacji należy opracować na podstawie niniejszego programu i załączonej koncepcji.
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej, która będzie zawierała co
najmniej:
1. Projekt wstępny – opracowany w ciągu 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy.
2. Dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami – w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Projekt wykonawczy.
Do opracowania dokumentacji projektowej w szczególności należy uzyskać lub opracować
następujące dokumenty:
1. Warunki od administratora sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie odwodnienia terenu.
2. Aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1 : 500 obejmującą zakresem teren
Stadionu miejskiego i obszar przy Stadionie Miejskim oraz miejsca włączenia do sieci,
wykonaną zg. z przepisami dot. wykonania tego rodzaju map.
3. Wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla terenu objętego inwestycją.
4. Opinię uzgodnienia w ZUDP projektu zagospodarowania terenu.
5. Inwentaryzację rosnących na terenie drzew i krzewów.
6. Projekt wstępny, zawierający uszczegółowienie zawartych w koncepcji i niniejszym programie
założeń i wymagań oraz ich konfrontację z uwarunkowaniami wynikającymi z uzyskanych
opinii i warunków, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu projektu
wstępnego Wykonawca może przystąpić do dalszego projektowania w tym sporządzenia
projektu zagospodarowania terenu.
7. W celu rewitalizacji Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy
Stadionie Miejskim Wykonawca ma opracować również projekt wykonawczy w zależności od
swoich potrzeb, na podstawie którego wykona zamówienie i który będzie podstawą odbioru
poszczególnych robót przez inspektora nadzoru po jego zrealizowaniu.
8. Opracuje dokumentację budowy, która przekaże Zamawiającemu.
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Wykaz dokumentacji projektowej zawiera poniżej zamieszczona tabela:
Lp.

Rodzaj opracowania

Ilość

Wersja

Termin

egzemplarzy

elektroniczna

wykonania

1

1.

Mapa do celów projektowych

1

2.

Projekt wstępny

2

3.

Projekt budowlany (dokumentacja do

4

1

zgłoszenia budowy)
4.

Projekt wykonawczy roboty budowlane

4

5.

Projekt wykonawczy – zieleń

4

6.

Specyfikacje techniczne wykonania i

2

1

odbioru robót
7.

Przedmiary

2

1

8.

Kosztorys inwestorski

2

1

W skład dokumentacji budowy, której przekazania będzie wymagał Zamawiający wchodzić
będą co najmniej następujące dokumenty:
1. Dokumentacja powykonawcza wykonania boisk na podstawie projektów tych branż,
zawierająca uzgodniony w ZUDP projekt zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją
geodezyjną powykonawczą, przyjętą do Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej miasta Olesno a w miarę potrzeby również uzgodnioną w ZUDP.
2. Projekt zieleni zawierający inwentaryzację drzew z podziałem na: istniejące zachowane,
istniejące przesadzone i nasadzone.
3. Kosztorys powykonawczy wykonanych robót obejmujący cały zakres zadania (opracowany
metodą uproszczoną).
4. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w zakresie postępu prac projektowych zgodnie z
harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:
1. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji w szczególności dotyczące jej spójności z
przedstawioną koncepcją i wymaganiami zawartymi w niniejszym programie.
2. Kształt, kolor, parametry i rodzaj materiałów użytych do wyrobu projektowanego
wyposażenia Stadionu Miejskiego.
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3. Kształt, kolor i parametry nawierzchni sportowych, kostki betonowej.
4. Wybór małej architektury.
5. Wybór elementów wyposażenia obiektów aportowych.
6. Stan i parametry roślin planowanych do wykonania nasadzeń.
7. Zachowanie terminów podanych w harmonogramie prac projektowych.
Do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z opracowaniem projektu Wykonawca projektu
otrzyma stosowne upoważnienie od Zamawiającego do występowania w jego imieniu.

Wymagania w stosunku do prac budowlanych:
1. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia jak:
dostawa materiałów i urządzeń, wywóz zanieczyszczeń takich jak istniejących elementów
zagospodarowania, gruz, gałęzie, perz itp. które Wykonawca usunie poza plac budowy, we
własnym zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), obsługa geodezyjna, (wytyczenie, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów), koszty urządzenia i utrzymania placu
budowy, uzgodnień i odbiorów, koszty montażu urządzeń wraz z przygotowaniem instrukcji
(zasad) ich użytkowania oraz inne wynikające z przepisów i specyfiki robót.
2. Wykonawca realizował będzie roboty objęte zamówieniem przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje za pomocą sprawnego sprzętu posiadającego
odpowiednie świadectwa techniczne oraz przy użyciu materiałów budowlanych spełniających
wymagania przepisów dotyczących wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
3. Wykonawca w razie potrzeby zapewni sprzęt, urządzenia, robociznę i materiały potrzebne do
wykonania badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy.
Koszty wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi wykonawca.
4. Wykonawca będzie dbał o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych lub ich odtworzenie
po wykonaniu zadania.
5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na
terenie budowy tj. organizacji placu budowy, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia przed
dostępem osób trzecich.
6. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
•

warunków bezpieczeństwa pracy,

•

ochrony środowiska,
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•

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

•

zabezpieczenia interesów osób trzecich – ponoszenie odpowiedzialności za szkody
powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego,

7. Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie poszczególnych
specjalności.
8. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dokumentację budowy zgodnie z wymaganiami
przepisów Prawa budowlanego (dziennik budowy, plan BIOZ itp.) oraz zapewnić organom
nadzoru

budowlanego,

inspektorowi

nadzoru

i

wszystkim

osobom

przez

niego

upoważnionym, dostęp do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub
gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych realizacją zamówienia.
9. Dopuszcza się zlecenie robót podwykonawcom zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Warunki odbioru zamówienia.
Zamawiający zakłada następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiór dokumentacji projektowej
2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
3. odbiór częściowy,
4. odbiór końcowy,

Ad. 1 - Odbiór dokumentacji projektowej:
Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego za
potwierdzeniem.
2.

Zamawiający prześle do Urzędu Marszałkowskiego opracowaną dokumentację w celu jej

akceptacji.
3. Po sprawdzeniu projektu przez Zamawiającego i braku uwag ze strony Urzędu Marszałkowskiego jak
i Zamawiającego, Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania na protokole zdawczo – odbiorczym,
co upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie prac projektowych.
4.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności

opracowania z warunkami zamówienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i
niezgodności występujących w opracowaniu.
5. Odbiór projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy
projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.

33

Ad. 2 - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robót będzie zatwierdzenie przez
Inspektora nadzoru wszelkich receptur i wyrobów wbudowanych zgłoszonych do zatwierdzenia na
minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem (wszystkie wyroby budowlane muszą być
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz przedstawienie przez Kierownika
budowy lub Kierownika robót wyników badań określonych w SST.
2. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał
Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić
z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do
odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych
licząc od daty wpisu w dzienniku budowy. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do
piątku.
3.

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do

dziennika budowy przez Inspektora nadzoru.

Ad 3. – Odbiór częściowy
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty częściowe, dokonując zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru robót częściowych. Wykonawca
dołączy niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót w tym protokoły
pomiarów, prób, atestów itp. Inspektor nadzoru przystąpi do częściowego odbioru robót niezwłocznie
od otrzymania zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych.
2. Dokonanie odbioru częściowego każdorazowo stwierdzane będzie stosownym wpisem w dzienniku
budowy a nadto z czynności tej sporządzany będzie protokół częściowego odbioru robót.
3. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego, jeśli w zgłoszonych
robotach wykryje wady lub inne niezgodności z umową.

Ad. 4 – Odbiór końcowy
1. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót przez
Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz
pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego.
2. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót kierownik budowy przekazuje Inspektorowi nadzoru
dokumentację budowy zawierającą:
1. oświadczenie Kierownika budowy:
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• o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu
technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego
przez Komisję odbiorową w obecności Wykonawcy robót,
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgłoszenia oraz przepisami,
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w
razie konieczności działek sąsiadujących z terenem budowy,
2. oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do
odbioru końcowego,
3. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
4. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
5. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na użyte wyroby
budowlane
6. protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z SST,
7. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach,
8. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w
ramach zamówienia urządzeń, przyłączy itp.
9. instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń.
3. Inspektor nadzoru sprawdzi kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Kierownika budowy
dokumentów określonych w podpunkcie 5 od 1) do 9) w terminie nie przekraczającym 5 dni od daty
ich przekazania.
4. Po dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor nadzoru zwróci się do Zamawiającego o
powołanie komisji odbiorowej. Komisja w terminie do 5- ciu dni od terminu zakończenia robót dokona
przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem. Z czynności przeglądu Komisja
odbiorowa sporządzi protokół, w którym określi stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy
termin na ich usunięcie.
5. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora
nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru.
6. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co
do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w pkt.5 od 1) do 9) w
porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę
zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego.
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7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone to odmówi odbioru do czasu ich
zakończenia.

Zasady wypłaty wynagrodzenia
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie
faktury po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.
2. Podstawą wystawienia faktur będzie:
•

W przypadku faktury za dokumentację projektową– protokół odbioru dokumentacji przez
Zmawiającego oraz potwierdzenie przez Kierownika Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

•

W przypadku faktury za wykonanie całości robót - protokół odbioru końcowego oraz dowody
zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

III. Część informacyjna:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów.
1) Uchwała Nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 marca 2012 roku.
2) Koncepcja zagospodarowania Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru
przy Stadionie Miejskim.
3) Mapa do celów projektowych.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.75.690).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462))
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013. 260).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz.U.2013.1232).
6. Normy dotyczące bezpieczeństwa na placach zabaw:
•

Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
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7. Rozporządzenie 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. (jednolity tekst Dz.U.2013.1129).

Załączniki:
1. zał. nr 1 – Koncepcja zagospodarowania.
2. zał. nr 2 – Projekt koncepcyjny zieleni.
3. zał. nr 3 – Projekt koncepcyjny budynku.
4. zał. nr 4 – Szacunkowy kosztorys.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych, które nie będą się różnić od
wskazanych kształtem i wyglądem oraz będą miały nie gorsze parametry techniczne od
przedstawionych.
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