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2.CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Dobczyce 
Dobczyce, ul Rynek 26 
32-410 Dobczyce 

2.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA 

 Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi 

Dokumentami Zamawiającego, Umową i postanowieniami Prawa polskiego.  

 Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych inżynierów 

projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Roboty powinny być 

zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem. Stosowanie norm powinno być zgodne z art. 30 

ustawy PZP. Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania 

zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po 

najniższych kosztach eksploatacji.  

 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentacje niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na budowę z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami formalnymi, które będą podstawą 

do wykonania robót budowlanych. Ze względuna specyfikację inwestycji zaleca się opracowanie  

elementów projektu wykonawczego. 

2.3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej dla zadania  

'' PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH ''.  

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja dokumentacji projektowej kąpieliska 
otwartego w sezonie letnim oraz sezonowego lodowiska działającego w sezonie zimowym, wraz z 
budynkiem pawilonu obsługi obiektu. 

 Kąpielisko przeznaczone jest do celów rekreacyjnych i sportowych obsługiwać będzie 

mieszkańców miasta i gminy Dobczyce, części mieszkańców sąsiednich gmin oraz ruch turystyczny. 

Orientację o wielkości ruchu turystycznego daje ilość odwiedzin muzeum PTTK (Zamek) wynosząca ok. 

20 000 osób rocznie, głównie w sezonie letnim. 

 Teren KĄPIELISKA jest ogrodzony i stanowi strefę płatnego pobytu. Pozostała część działki 

przeznaczona jest na PARK MIEJSKI. 

Działka jest dobrze skomunikowana – zapewnione jest połączenia dla ruchu kołowego ulicą Turystyczną 

do ulicy Mostowej i dalej z DK 967 i DK 964. 

 Teren działki w miejscu KĄPIELISKA jest płaski, słabo zadrzewiony. Warunki gruntowo-wodne 

nie stwarzają utrudnień w posadowieniu planowanych obiektów. 

 Na działkę doprowadzona jest sieć: 

 wodociągowa 

 kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 

 Przewiduje się wykonanie niecki basenowej o powierzchni lustra wody 438 m2 z oświetleniem 

podwodnym i ze zjeżdżalnią rodzinną o szerokości 2,2m i długości 10m oraz placu zabaw wodnych 

wraz z fontanną chłodzącą o powierzchni 100m2.  

 Okres funkcjonowania basenu wraz z placem zabaw przewidywany jest do5 miesięcy (01.05-

30.09). 

 Planuje się także  wykonanie płyty lodowiska o wymiarach 20 x 30 m z zatopionym orurowaniem 

chłodniczym i bandą z bramkami wejściowymi i sprzętowymi. Nad całą powierzchnią lodowiska zostanie 
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wykonane zadaszenie. Obejścia płyty lodowiska będą utwardzone a na nich zostaną umieszczone 

montowane czasowo ławki z możliwością przeniesienia w część basenową na 50 miejsc.  

 Okres funkcjonowania lodowiska przewidziany jest do5 miesięcy (01.11-31.03) 

 W ramach inwestycji planuje się: 

 budowępawilonu obsługowego zawierającego: 

 strefę wejściową z kasami i wypożyczalnią 

 strefę restauracyjną z zapleczem i świetlicą 

 zaplecze szatniowo - sanitarne basenu 

 zaplecze techniczne basenu i lodowiska  

 strefę spa 

 ciągi piesze i jezdne 

 zieleń - plaża trawiasta, zieleń wysoka 

 oświetlenie terenu 

 ogrodzenie terenu 

 

OBIEKT OKRES FUNKCJONOWANIA FUNKCJE/UWAGI 

RESTAURACJA Całorocznie Bufet-restauracja, wypożyczalnia 

PAWILON 

ZAPLECZA 
BASENU 

OTWARTEGO I 

LODOWISKA 

Sezon letni - 1.05-30.09 (5 m-cy) 

– obsługa basenu otwartego. 

Sezon zimowy – 1.11 – 31.03 (5 mcy) 

– obsługa lodowiska 

Całorocznie - strefa spa, zaplecze techniczne, 
obsługa obiektu oraz zaplecze administracyjne 

Przebieralnie, natryski, WC, 

wypoczywania, wypożyczalnia i 

serwis sprzętu sportowego 

 

BASEN OTWARTY 
Maksymalny okres funkcjonowania: 

1.05-30.09 (5 m-cy) 

Basen wielofunkcyjny 438 m2 LW 

Część pływacka – 212,5 m2 LW 

Część rekreacyjna – 225,5 m2 LW 

PLAC ZABAW 
WODNYCH 

Sezon letni - 1.06-31.08 (3 m-ce) – 

tylko w upalne dni 

Fontanna chłodząca – 100 m2 LW 

 

LODOWISKO 

Całorocznie 

Sezon zimowy – 1.11 – 31.03 (5 mcy) 

ślizgawka 

Sezon letni – restauracja letnia, dyskoteka 

Sztucznie mrożone, zadaszone 

lodowisko. Powierzchnia tafli lodu 
20 x 30 = 600 m2 

 

URZĄDZENIA 

TERENOWE 

 

Całorocznie 

Sezon letni 1.05-30.09 (5 m-cy) 

obsługa basenu otwartego. Pozostały okres – 
udostępnione dla gości restauracji 

Plaża trawiasta 

 

2.4. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW 

 2.4.1. BASEN 

 Basen – powierzchnia lustra wody 438 m2 

 2.4.2. LODOWISKO 

 Płyta lodowiska – powierzchnia 600 m2   

 Wymiary płyty lodowiska powiększone o margines dla posadowienia bandy 20,5x30,5m. 

 2.4.3. PLAC ZABAW WODNYCH 

 Plac zabaw wodnych – powierzchnia 100 m2 

 2.4.4. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

 Pawilon obsługowy basenu i lodowiska 537,10 m2 
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 2.4.5. SPA 

 Strefa spa –59,47 m2 

 2.4.6. BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 
 

powierzchnia terenu objętego opracowaniem 5804,05 m2 

powierzchnia zabudowy pawilonu 712,98 m2 

powierzchnia użytkowa pawilonu 537,10 m2 

powierzchnia lodowiska  600,00 m2 

powierzchnia niecki basenu 438,00 m2 

powierzchnia placu zabaw wodnych  100,00 m2 

powierzchnia terenów utwardzonych  

(w tym tarasy) 
1631,90 m2 

 2.4.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określono w koncepcji 

programowo-przestrzennej będącej załącznikiem niniejszego opracowania (pkt.2.4 oraz 2.5) 

 2.4.9. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe określono w koncepcji programowo-przestrzennej 

będącej załącznikiem niniejszego opracowania (pkt.3.1) 

2.5. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 2.5.1. BASEN WRAZ Z PLACEM ZABAW WODNYCH 

 2.5.1.1. Basen: 

 wykonanie odpowiednich wykopów pod niecki basenowe 

 wykonanie podsypki żwirowej 

 wykonanie konstrukcji żelbetowej niecki 

 wykonanie instalacji basenu  

 wykonie izolacji od strony zewnętrznej  

 wykonanie wykładziny z folii basenowej 

 pokrycie krawędzi niecki listwami 

 montaż przykrycia termoizolacyjnego niecki (opcjonalnie) 

 2.5.1.2. Plac zabaw wodnych: 

 wykonanie odpowiednich wykopów  

 wykonanie warstwy piasku odsączającego 

 montaż krawężników  

 wykonanie warstwy piasku odsączającego 

 wykonanie warstwy tłucznia kamiennego 

 wykonanie warstwy klińca kamiennego 

 wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM 

 2.5.2. LODOWISKO WRAZ Z ZADASZENIEM I OBRZEŻAMI 

 wypoziomowanie podłoża 

 montaż segmentów rur polietylenowych  
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 wykonanie izolacji parochronnej z foli 

 wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych 

 montaż agregatów chłodniczych 

 montaż band z bramą wjazdową dla rolby oraz furtkami dla łyżwiarzy 

 montaż konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego 

 pokrycie dachu blachą na rąbek stojący - niskoemisyjne kolor srebrny 

 montaż osłon przeciwwiatrowych i przeciwsłonecznych 

 2.5.3. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

 wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe 

 wykonanie ław i stóp fundamentowych 

 wykonanie ścian fundamentowych 

 wykonanie warstw podłogi na gruncie 

 wymurowanie ścian konstrukcyjnych 

 wykonanie ścianek działowych 

 wykonanie elementów żelbetowych( belki wieńce słupy nadproża )  

 wykonanie stolarki ( okna, drzwi ) 

 tynkowanie i malowanie nowo powstałych ścian 

 wykonanie więźby dachowej 

 wykonie pokrycia dachowego 

 wykonanie elewacji budynku 

 wykonanie warstw wykończeniowych podłóg 

 wykonanie warstw wykończeniowych ścian i sufitu 

 wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. ) 

 wykonanie instalacji elektrycznej 

 montaż odpowiedniego sprzętu obsługującego lodowisko oraz basen z odpowiednią 

technologią systemową 

 2.5.4. SPA 

 wykonanie ścianek działowych 

 wykonanie warstw wykończeniowych podłóg 

 wykonanie warstw wykończeniowych ścian i sufitu 

 tynkowanie i malowanie nowo powstałych ścian 

 wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. ) 

 wykonanie instalacji elektrycznej 

 montaż odpowiedniego sprzętu obsługującego sauny i balie z odpowiednią technologią 

systemową 

2.6. PARAMETRY INSTALACJI 

 2.6.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

 W pomieszczeniach sanitarnych publicznych i służbowych stosować baterie umywalkowe z 

mieszaczem. W pomieszczeniach publicznych natrysków zbiorowych i dla niepełnosprawnych baterie z 

zaworem sprężynowym czasowym, z płytą maskującą i sitkiem nieruchomym. W pomieszczeniach 

sanitarnych służbowych baterie natryskowe z ruchomym uchwytem i wężem. W pomieszczeniach 

sanitarnych dla inwalidów - zestawy specjalistycznych poręczy ściennych umywalkowych, WC, 

natrysków oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne winny być 

wyposażone w pojemniki na mydło w płynie, na ręczniki papierowe, papier toaletowy itp. W toaletach 

publicznych oraz zespołach szatniowych stosować elektryczne suszarki do rąk i włosów. 

 W natryskowniach zaprojektować posadzki z ceramiki basenowej przeciwpoślizgowej z 

wyznaczeniem miejsc natryskowych. Brodziki dla dezynfekcji stóp przy wyjściu na basen mają 

głębokość 10 cm. Pochylnie brodzików wykonać z płytek o antypoślizgowości bosej stopy C. Uwaga: 
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Zwrócić szczególną uwagę na hydroizolację brodzików. Pod płytą dociskową wykonać szczelną wannę 

z papy termozgrzewalnej. 

 Zaopatrzenie w wodę i kanalizację zaprojektować z wykorzystaniem istniejących przyłączy, 

dostosowaniem do projektowanych obiektów.  

 Instalacje wodną wykonać jako rozdzielnie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poż. 

Rozdział wykonany z wykorzystaniem zaworu pierwszeństwa typu VV300. Instalacje wykonać w 

systemie polietylenu sieciowanego PEX z prowadzonym w izolacji podłogi oraz w bruzdach ściennych. 

Należy zastosować cyrkulację ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem zaworów równoważących typu 

MTCV. 

 W sanitariatach należy zamontować baterie mieszaczowe termostatyczne, system wody 

zmieszanej ustawiane centralnie spełniającej także funkcję antypoparzeniową i dezynfekcji termicznej, 

woda zamieszania krążyć będzie w obiegu cyrkulacyjnie. Stacja zamieszania wody z termostatem 

realizującym dezynfekcję termiczną z orurowaniem ze stali szlachetnej lub miedzianej, zaworami 

odcinającymi, termometrami. Stacja sytuowana na przebiegu pętli z wodą zmieszaną w obudowie ze 

stali szlachetnej elektropolerowanej. Natryski wyposażone w przycisk mechaniczny czasowy z zaworem 

i głowicą natryskową.  

 Aby zapewnić działanie dezynfekcji termicznej konieczne jest zastosowanie jednostki sterującej 

połączonej przewodami elektrycznymi 12 V/ 24 V z jednostkami kontrolnymi z termostatem w stacji 

zmieszania wody. Opcjonalnie zastosowanie zaworów przyciskowych czasowych oraz dezynfekcji 

chemicznej. 

 Instalacja na potrzeby p.poż wykonać ze stali ocynkowanej. 

 Kanalizacja wykonana pod-posadzkowo z rur PVC SDR41SN4 do zastosowań zewnętrznych 

 2.6.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 Zaopatrzenie w ciepło zaprojektować poprzez lokalne źródło ciepła. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie jako czynnika energetycznego:  

 paliwa gazowego -  dla pawilonu, oraz kurtyny powietrzne przy wejściu bezpośrednio z zewnątrz 

 Wyklucza się stosowanie kotłowni na paliwo stałe.  

 Z węzła cieplnego zasilane będą następujące instalacje odbiorcze:  

 instalacja c.o. dla zasilania grzejników konwekcyjnych,  

 instalacja c.o. dla zasilania ogrzewania podłogowego,  

 instalacja c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych,  

 instalacja ciepłej wody użytkowej wytwarzana poprzez instalację solarnąwspomaganą kotłem 

gazowym. 

 Należy zaprojektować oddzielne instalacje dla poszczególnych odbiorów ciepła (np. osobne 

odejście dla zasilania grzejników konwencyjnych , osobne dla podgrzewania wody basenowej). Każda 

instalacja musi być zaprojektowania wraz z zalegalizowanym licznikiem ciepła.  

 W projekcie należy przeanalizowaćwariant kogeneracji o mocy elektrycznej odpowiednio 

dobranej do zapotrzebowania obiektu, tak aby można było zoptymalizować łączne zużycie energii 

cieplnej i elektrycznej. 

 2.6.3. INSTALACJA OGRZEWANIA WODY BASENOWEJ 

 W okresie 5-miesięcznego sezonu kąpielowego w basenie należy zapewnić komfortową 

temperaturę wody na poziomie min 23 stopnie C za pomocą instalacji solarnej jako głównego źródła 

ciepła dla podgrzewu wody basenowej. Projektuje się baterię plastikowych, rurowych lub panelowych, 

basenowych absorberów słonecznych, z bezpośrednim przepływem wody basenowej zlokalizowanych 

na zadaszeniu lodowiska. Powierzchnia absorberów, przeznaczonych wyłącznie do podgrzewania 

wody basenowej będzie wynosić 542 m2 co stanowi 120 % powierzchni lustra wody basenu otwartego.  
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 2.6.4. INSTALACJA UZDATNIANIA WODY  

 Instalację uzdatniania wody basenowej należy zaprojektować tak aby jakość wody basenowej 

spełniała warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 

 Technologia uzdatniania wody obejmuje: 

 Filtrację podciśnieniową przez ziemię okrzemkową na filtrach namywanych- max. szybkość 

filtracji 3,2 m/h. 

 Dezynfekcję wody podchlorynem sodu 

 Korektę pH kwasem siarkowym 

 Automatyczne uzupełnianie obiegu basenowego wodą wodociągową 

 Podgrzewanie wody basenowej  

 Instalacja jest zaprojektowana do pracy z 50% wydatkiem w trybie nocnym i przy niskim 

obłożeniu basenu. Zespół pompowo-filtracyjny zlokalizowana będzie w komorze technologicznej w 

pobliżu basenu, dla zminimalizowania długości rurociągów technologicznych a pozostałe urządzenia 

stacji uzdatniania wody basenowej w pomieszczeniach technicznych przy lodowisku. Dozowanie 

korektora pH i podchlorynu sodu odbywać się będzie automatycznie i będzie sterowane przy pomocy 

sond pH i Cl2 umieszczonych na przewodzie wody obiegowej. Lokalizacja stacji uzdatniania wody 

według załączonych rysunków. Należy zastosować separator ziemi okrzemkowej na odpływie ścieków 

z regeneracji filtra. Przechowywanie chemikaliów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej I Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

BASEN KOMORA TECHNOLOGICZNA 
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STACJA UZDATNIANIA WODY - SCHEMAT  
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2.6.5. INSTALACJA MROŻENIA LODOWISKA Z SYSTEMEM ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO ORAZ 

WYTWARZANIA CIEPŁA W SEZONIE LETNIM 

 Mrożenie tafli lodowiska czynnikiem pośrednim – glikolem (-11/-8 stopni C) schładzanym w 

agregacie chłodniczym. Moc chłodnicza agregatu – ok.150kW. Agregat zlokalizowany będzie w 

budynku technicznym. Ciepło odpadowe z agregatu chłodniczego wykorzystywane będzie w sezonie 

zimowym na potrzeby pawilonu zaplecza do przygotowania CWU oraz ogrzewania podłogowego. 

Agregat chłodniczy należy przystosować do pracy w sezonie letnim jako pompy ciepła powietrze/woda 

produkującej ekonomiczne ciepło dla potrzeb pawilonu zaplecza i w razie uzasadnionej potrzeby dla 

podgrzewania wody w basenie otwartym. Możliwość monitorowania i sterowania przez Internet. Sygnały 

alarmowe sms. Lokalizacja agregatu chłodniczego w maszynowni wg załączonego szkicu.  

 2.6.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 Należy zaprojektować wentylację mechaniczną oraz naturalną w pomieszczeniach 

technicznych przechowywania chemikaliów gwarantującą uzyskanie parametrów powietrza 

spełniających wymagania norm, dla poszczególnych pomieszczeń, zapewniającą komfort wentylacyjny 

w obszarze przebywania ludzi.  

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania.  

PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.  

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.  

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne.  

PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.  

PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.  

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.  

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-76/B-03420: Wentylacja i 
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 

 W wentylację mechaniczną należy wyposażyć pomieszczenia po wykonaniu projektu 

technologicznego wentylacji mechanicznej w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska 

wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej oraz w pomieszczeniach których 

technologia wymaga wykonania wentylacji mechanicznej: 

 Wejścia do budynku bezpośrednio z zewnątrz użytkowane w okresie zimowym jako kurtyny 

wielobiegowe z nagrzewnicą wodną.Sterowanie biegów wentylatora ręczne, a wydajności nagrzewnicy 

przy użyciu zaworu bezpośredniego działania.  

 Kompleks saunowy wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (WC 

tylko wywiew) wg. projektu technologii. 

 Urządzenia wentylacyjne powinny nie dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu określonego w normie PN-87/B-02151/02.  

 W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją należy przewidzieć:  

 centrale wentylacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów 

wentylatorowych;  

 montaż tłumików akustycznych na przewodach wentylacyjnych;  

 połączenia urządzeń wentylacyjnych z kanałami poprzez króćce elastyczne;  

 przy podwieszeniach i podparciach przewodów elastyczne podkładki amortyzacyjne.  
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 Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 

montować klapy ppoż. o odporności ogniowej tej przegrody, wyposażone w:  

 zamek termiczny w formie złącza topikowego;  

 dźwignię ręczną z wyłącznikiem krańcowym i wskaźnikiem stanu położenia klapy.  

 Wszystkie elementy oraz izolację termiczną i dźwiękochłonną zespołów klimatyzacyjnych 

wykonać z materiałów niepalnych.  

 Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny być wyposażone w elementy 

sterowania i regulacji 

 Należy przyjąć 80% stopień odzysku ciepła z powietrza emitowanego z wentylacji do atmosfery 

w ciągach obsługiwanych przez centrale wentylacyjne.  

 Dobierając parametry technologiczne należy kierować się następującymi zasadami:  

 usunięciem zysków wilgoci,  

 zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotnościowego w strefach przebywania ludzi,  

 zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegród zewnętrznych (np. okien).  

 minimalizacją zużycia ciepła dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego,  

 możliwością zastosowania ciepła niskotemperaturowego.  

 2.6.7. SPA 

 Sauny oraz urządzenia pomocnicze wyposażyć w instalacje w. technologii dostawcy . 

 zapewnić wykonanie wentylacji 

 wykonanie instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej 

 wykonanie instalacji kanalizacyjnej 

 urządzenia elektryczne z oddzielnym obwodem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

instrukcji montażu i użytkowania, takimi jak zabezpieczenia różnicowo-prądowe, przewody o odpowiednim 

przekroju itp. Wszystkie prace związane z instalacją elektryczną należy powierzyć instalatorowi z 

uprawnieniami (SEP). 

 oświetlenie podstawowe oraz iluminacja 

 wykonanie termoizolacji  

 2.6.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 instalację oświetlenia podstawowego zgodnie z PN-EN 12464-1 w oparciu o oprawy LED.  

 instalację oświetlenia zewnętrznego oraz iluminacji budynku. Oświetlenie zewnętrzne należy 

zrealizować jako oświetlenie podstawowe – na wysokich słupach oraz elewacji budynku oraz 

oświetlenie dekoracyjne na niskich słupkach. 

 instalację oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z późniejszymi 

zmianami) oraz PN-EN 1838 w oparciu o oprawy LED. 

 dystrybucję energii elektrycznej opartą na rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielniach 

obiektowych. 

 instalację gniazd wtykowych oraz instalację zasilania urządzeń elektrycznych. 

 instalację odgromową oraz przeciwprzepięciowa. 

 instalację ekwipotencjalizacji. 

 całość instalacji należy zaprojektować a później wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 zastosowane materiały i rozwiązania instalacyjne powinny zapewnić najwyższy stopień 

bezpieczeństwa pożarowego, bezawaryjność i trwałość przy jednoczesnej prostocie i niskich 

kosztach obsługi i konserwacji. 

 instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o 

odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, ochronę przed 

porażeniem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, ochronę przed 

emisją drgań i hałasu, powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym 

oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

 w projekcie należy przewidzieć ogniwa fotowoltaiczne o mocy ok. 50 kW 
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 2.6.9. INSTALACJA TELETECHNICZNA 

 instalację sieci komputerowej oraz telefoniczną przewodami UTP kat. 5e. Instalację należy 

sprowadzić do szafki typu RACK (TT) i przygotować rurarz dla przyłączy sieci zewnętrznych. 

 instalację monitoringu opartą na systemie IP. Instalację należy sprowadzić do szafki typu RACK 

w pobliżu szafki TT. Monitoring ma objąć strefę wejścia oraz zewnętrzną strefę wypoczynku. 

Należy zastosować kamery kolorowe, dzień /noc. 

 instalację RTV, w salach konsumpcyjnych – instalację tą należy sprowadzić do szafki TT. 

 instalację alarmu włamaniowego. Instalację należy połączyć z ośw. zewnętrznym napadowym. 

 instalację nagłośnienia. Należy wykonać niezależne obwody dla sal konsumpcyjnych, sal 

rekreacyjnych wewnętrznych oraz dla zewnętrznej strefy wypoczynku oraz lodowiska 

 instalację sterowania bramkami wejściowymi połączonymi z kasami biletowymi. Wejście przez 

bramki za pomocą opaski basenowej. 

 wszystkie instalacje teletechniczne należy wykonać w taki sposób aby centrale poszczególnych 

systemów były lokalizowane w tym samy pomieszczeniu oraz w miarę możliwości były ze sobą 

kompatybilne i pozwalały w przyszłości na rozbudowę systemu. 

 całość instalacji należy zaprojektować a później wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

2.7. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW / ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - 
KONSTRUKCYJNE 

 2.7.1. BASEN 

 2.7.1.1. Niecka basenu 

 Nieckę basenową projektuje się jako żelbetową. Nieckę basenu wraz z rynną przelewową 

należy wyłożyć folią basenową z PVC-P zbrojoną i lakierowaną na podłożu z geowłókniny. Folia będzie 

przymocowana za pomocą kątowników z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej folią. Uszczelnienie 

wszystkich spawów i przejść instalacyjnych należy wykonać folią w płynie w kolorze foli. 

Wymagane parametry: 

 Geowłóknina o gramaturze min. 300 g/m2 z impregnacją przeciwgrzybiczną. 

 Folia gładka i przeciwpoślizgowa – grubość min. 1,5 mm, zbrojenie poliestrowe, powierzchnia 

lakierowana wg PN-EN 15836 (Tworzywa sztuczne - Membrany z plastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-P do basenów pływackich zagłębionych w gruncie) 

W czterech strefach tj: 

 dno basenu w strefie dla niepływających 

 obrzeże basenu 

 schody 

 ściany nawrotowe do głębokości 0,3m poniżej lustra wody należy wyłożyć wykładzinę 

antypoślizgową.  

 tory pływackie należy oznakować czarną folią wg wytycznych FINA.  

 woda uzdatniona będzie doprowadzana poprzez dysze denne odprowadzana cichą rynną 

przelewową typu Zurych. Należy zastosować dysze o regulowanym wydatku wykonane z 

tworzywa sztucznego. Ilość dysz: 

 w strefie dla niepływających 1 dysza na 6 m2 

 w strefie dla pływających 1 dysza na 8m2 

 Woda uzdatniona będzie doprowadzona do dysz za pomocą rurociągów z PVC-U 

zabetonowanych w płycie dennej. Rynnę przelewową należy wykonać na całym obwodzie basenu. 

Ściana rynny od strony przelewu pochylona będzie pod kątem 15 stopni od pionu dla zapewnienia 

cichego odpływu wody. Rynna będzie przykryta kratką o powierzchni antypoślizgowej. Szerokość i 

głębokość rynny 35cm.  

Dopuszcza się wykonanie niecki ze stali nierdzewnej 
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BASEN - SCHEMAT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7.1.2. 

Przykrycie basenu-opcjonalnie 

 W celu zabezpieczenia basenu przed utratą energii zastosowaćrozwijane przykrycie 

termoizolacyjne, którego głównym zadaniem jest ochrona przed wychłodzeniem wody basenowej w 

godzinach zamknięcia basenu.  

 Podział powierzchni basenu na 2 przykrycia: 

 przykrycie części pływackiej o wymiarach 8,40 m x 25 m 

 przykrycie części rekreacyjnej o wymiarach 11,15 m x 20 m 

 Kolor przykrycia - niebieski. 

 Każde przykrycie powinno się składać z: 

 przykrycie basenowe pływające, 3 - warstwowe o grubości ok. 6 mm, izolujące termicznie. 

Warstwa górna z folii PE o grubości 0,6 mm wzmocnionej siatką poliestrową. Warstwa 

izolacyjna z pianki PE o zamkniętych porach o grubości 5,5 mm i gęstości 33 kg/m3 z 

wytłoczeniami od strony wody w kształcie piramid. Dolna strona przykrycia laminowana 

przeciwdyfuzyjną folią PE o grubości 100 μm . 

 lina poliestrowa do rozciągania przykrycia 

 zabezpieczenia przeciwwiatrowe 

 wał ze stali nierdzewnej do zwijania przykrycia z napędem elektrycznym 24V, umieszczony w 

obudowie stacjonarnej lub mobilnej. 

UWAGA: oferent przedstawi wycenę na podstawie której Zamawiający podejmie decyzję o wykonaniu 

przykrycia basenu. 

2.7.1.3. Przybasenie 

 Przybasenie należy wykonać jako strefę bosej czystej stopy o starannym wykonaniu podłoża. 
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 2.7.2. LODOWISKO 

 2.7.2.1. Płyta lodowiska 

 Wykonana jako żelbetowa, bezdylatacyjna na izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego. 

Na obwodzie płyty należy wykonać odwodnienie szczelinowe. Wymiary płyty lodowiska (20 x 30 m) 

będą powiększone o margines niezbędny dla posadowienia bandy. Dokładność wykonania powierzchni 

płyty +/- 8 mm. Wykończenie powierzchni- zatarte na gładko. Orurowanie chłodzące będzie 

zabetonowane w płycie lodowiska. Kolektor zasilający orurowanie chłodzące w układzie Teichelmanna 

zlokalizowany będzie w kanale betonowym na krótszym boku lodowiska. Kanał należy przykryć płytami 

demontowalnymi. Płytę żelbetową lodowiska należy wykonać jako żelbetową monolityczną z betonu 

B25/C20, F100, W-8. Zbrojenie płyty np. siatką zgrzewaną górą i dołemNIE DOPUSZCZA SIĘ DRUTU 

WIĄZAŁKOWEGO. Orurowanie chłodnicze z rur PE d25 w rozstawie 120mm w połowie grubości płyty. 

Wymiar tafli lodu 20x30m=600m2. Wymiary płyty lodowiska powiększone o margines dla posadowienia 

bandy 20,5x30,5m. Powierzchnia płyty utwardzana i impregnowana, wykończona na gładko. 

Dokładność wykonania powierzchni +/- 1cn na całej powierzchni płyty, pofałdowanie powierzchni max. 

+/-  3 mm na odcinku 2 m. 

Posadowienie płyty: 

 Folia PE 

 Warstwa poślizgowa – sproszkowany grafit 

 Folia PE 

 Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm 

 Żwir 50 cm 

 Piasek 50 cm 

Kolektor zasilający orurowanie chłodzące w układzie Teichelmanna zlokalizowany w kanale betonowym 

na krótszym boku lodowiska. Przykrycie kanału  płytami demontowalnymi.  

Odwodnienie liniowe typu szczelinowego lub francuskiego na całym obwodzie płyty 

 

PŁYTA LODOWISKA - SCHEMAT 
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2.7.2.2. Zadaszenie lodowiska oraz osłony przeciwwiatrowe i przeciwsłoneczne 

 Konstrukcja zadaszenia lodowiska – wiązar kratowy z drewna - wg. projektu konstrukcji, 

pokrycie blacha na rąbek stojący w kolorze szarym. 

 Lodowisko należy przysłonić demontowanymi osłonami przeciwsłonecznymi i 

przeciwwiatrowymi z materiału PCV odporny na działanie czynników atmosferycznych, wyposażone w 

stalowe oczka, zgrzewane po bokach służące do mocowania do konstrukcji zadaszenia wykonane 

indywidualnie. 

 2.7.3. PLAC ZABAW WODNYCH 

 Plac zabaw wodnych o powierzchni 100m2 będzie wyłożony nawierzchnią granulowaną EPDM. 

Pobór wody z obiegu basenowego do obsługi atrakcji wodnych placu zabaw. Urządzenia dostosowane 

do grup wiekowych  

 2.7.4. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

FUNDAMENTY :  

Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu zbrojonego stalą wg projektu konstrukcji; 

Głębokość posadowienia fundamentów wg projektu konstrukcji 

Wysokość ław fundamentowych 40cm; szerokość ław – 55cm. 

Podbeton – gr.10cm; 

PODŁOGA NA GRUNCIE : U=0,30 W/ m2K ; 

Wykonana na poduszce budowlanej z kruszywa naturalnego lub łamanego zagęszczana warstwami, 

podbudowa z betonu, masa gruntująca z betonu, polistyren ekstrudowany, wykończenie wg. projektu 

wnętrz na wylewce betonowej zbrojonej siatką stalową ocynkowaną. 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE : U=0,23 W/ m2K ; 

Fundamentów: wylewane na mokro z betonu zbrojonego 

stalą, grubości 25 cm+ obustronnie gładź klejowa + powłoka bitumiczna  

grubowarstwowa MOGĄCA BYĆ W KONTAKCIE ZE STYRODUREM  

( obustronnie) + styrodur 15cm ; 

Parteru: pustak ceramiczny – 25 cm + wełna mineralna – 15cm + tynk mineralny 

cienkowarstwowy/współczynnik przenikania ciepła  

ŚCIANY WEWNĘTRZNE : 

Konstrukcyjne : grubości 25 cm z pustaka ceramicznego o wytrzymałości 15MPa; 

Działowe: grubości 12 cm z cegły pełnej, lub pustaka ceramicznego; 

STROPY :  

sufit podwieszany do konstrukcji drewnianej 

Konstrukcja drewniana ( kleszcze/wełna mineralna 18cm + 2x płyta gk na stelażu).  

NADPROŻA :  

żelbetowe, monolityczne wylewana na mokro – wg projektu konstrukcyjnego; 

DACH : U=0,18 W/ m2K ; 

Dwuspadowy, kalenicowym o kącie nachylenia połaci 12°; 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH 

17 |  

 

Konstrukcja wg rysunków konstrukcji , zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi; 

Kryty blachą na rąbek stojącą; 

Współczynnik przenikania ciepła dla połaci dachowych wynosi - U=0,20 W/m2K, 

IZOLACJE :  

Przeciwwodna :  

pozioma odcinająca ław fundamentowych i podłóg na gruncie – 2 x papa termozgrzewalna; 

pionowa ścian fundamentowych – powłoka bitumiczna grubowarstwowa MOGĄCA BYĆ W 

KONTAKCIE ZE STYRODUREM (obustronnie) – wyprowadzić min. 35 cm nad poziom terenu; 

Termiczna : 

w ścianach fundamentowych styrodur 15 cm; 

w ścianach zewnętrznych parteru i piętra wełna mineralna -15 cm; 

w dachu nad poddaszem wełna mineralna 18 cm min.; 

w podłogach na gruncie styropian – 10cm; 

Akustyczna : 

w stropie podwieszanym styropian – 10 cm; 

Paroszczelna  

- folia w konstrukcji pokrycia dachowego; 

 

Uwaga: Wszystkie przegrody zewnętrzne budynków powinny spełniać wymagania  izolacyjności 

cieplnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE: 

PODŁOGI I POSADZKI: 

Pomieszczenia suche – płytkigresowe, podłogadrewniana; 

pomieszczenia mokre –płytkigresowe;  

W części technicznej – płytki gresowe 

TYNKI: 

Na ścianach murowanych i stropach żelbetowych tynki cementowo- wapienne;  

MALOWANIE: 

Farbami emulsyjnymi; 

Ściany łazienek i pomieszczeń sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi; 

STOLARKA/ ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA: 

Drewniana typowa/nietypowa ; 

Wszystkie drzwi oprócz drzwi do pomieszczeń technicznych i kotłowni otwory 

nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto  

min. 0.022 m2 ze względu na wentylację mechaniczną; 

STOLARKA/ ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA: U=1,1 W/ m2K ; 

Drewniano - aluminiowa – typowa i nietypowa; drzwi zewnętrzne aluminiowe; 
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Szklenie zestawem - współczynnik przenikania ciepła U=0,5 W/m2K, G<0,35; 

Wymagany współczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych 

( np. mikrouchył ) 0,5-1,0 m3/(m x h x daPa2/3); 

OKŁADZINY ŚCIAN: 

Należy stosować materiały elewacyjne wysokiej jakości, zapewniające obiektowi zarówno odpowiedni 

wygląd podkreślający rangę obiektu, jak i trwałe, odporne na starzenie się pod wpływem działania 

czynników atmosferycznych:  

- cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe lub silikonowo – żywiczne barwione w masie, 

wzmocnione w strefie parteru;  

- okładziny z blachy na rąbek stojący 

Wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie winny być wykonane z ww. blach wykończeniowych. 

Łączenie blach na rąbek stojący (bez używania łączników), zakończenia wyoblone. Niedopuszczalne 

wykańczanie blachy "na ostro" i montaż bezpośrednio przez blachę do przegród. Elementy montażowe 

muszą być wykonane z materiałów niepodlegających korozji. 

- akcenty okładziny elewacyjnej z kamienia naturalnego piaskowca łupanego lub cięto - łupanego w 

kolorze jasnym 

 Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem odpornym na warunki pogodowe, na 

wodę i zabrudzenia na bazie oleji naturalnych dwa razy w roku, przezroczystym środkiem stworzonym 

do ochrony tarasów, mebli oraz elewacji i innych zewnętrznych konstrukcji drewnianych. Odporność na 

ślinę i pot zgodna z normą DIN 53160 T.1+2. Produkt zgodny z normą DIN EN 71T.3 w zakresie 

właściwości migracyjnych. Antypoślizgowy (R9). 

PODEJŚCIE, PODJAZD DO BUDYNKU: 

- podjazd i podejście na gruncie - kostka betonowa, płyty betonowe na podsypkach z piasku i żwiru w 

przestrzeni między ściankami betonowymi; 

 

 

OPASKI: 

- dookoła budynku wykonać opaski z kostki betonowej o szerokości min.80cm; 

RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI: 

- system rynnowy – stalowy; 

KOLORYSTYKA:  wg części rysunkowej koncepcji 

 2.7.5. SPA 

 2.7.5.1. Sauna sucha (fińska) 

 8-12os. 

 sauna sucha wykonana drewna bezsęcznego  

 sauna wykonana z drewna olchowego lub białodrzewu w całości (ściany, sufit, meble) 

 konstrukcja wykonana z drewna sosnowego. 

 izolacja hydro-termiczna – wełna mineralna hydrofobizowana + folia aluminiowa 

 drzwi szklane (szkło zespolone) lub w postaci tafli jednorodnejszej 100cm 

 oświetlenie –lampy obudowane 

 meble, zagłówki, podesty, obudowę pieca 

 podłączenia elektryczne wewnętrzne 

 system wentylacyjny wewnętrzny 
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 piec o mocy od 3 kW do 21 kW ze sterowaniem wewnętrznym lub zewnętrznym, dobrany do 

kubatury sauny 

 wyposażenie dodatkowe – ceberek z łyżką, termohigrometr, klepsydra, instrukcja  

 podłoga wyłożona terakotą, napięcie trójfazowe doprowadzone do pomieszczenia 

 2.7.5.2. Sauna parowa/ 

 4-6os. 

 sauna akrylowa 

 generator pary wraz ze sterownikiem 

 drzwi szklane (szkło zespolone) lub w postaci tafli jednorodnej szer 100cm, 

 autoclean 

 pompa esencji 

 oświetlenie światłowodowe 

 wentylacja 

 2.7.5.3. Balie 

 wolnostojąca balia do schładzania po saunie wykonana w całości z drewna, 

 z systemem przelewowym (przelew wannowy, syfon brodzikowy niski),  

 wkład akrylowy w kolorze białym, 

 drewno impregnowane modrzew, 

 obręcze stalowe, 

 schodki wejściowe, 

 zrzut wody, 

 2.7.5.4. Wytwornica lodu 

 miękki granulat lodowy o odpowiedniej temperaturze bezpieczny dla skóry.  

 urządzenie wytwarzające lód oraz zbiornik przesypowy. 

 2.7.5.5. Natrysk wrażeń 

Natrysk wrażeń systemowy składający sięz trzech części:  

 deszczownicy ze zmiennym oświetleniem w postaci lampek LED,  

 systemu sterującego 

 poszczególnymi programami oraz urządzenia zarządzającego dozowaniem esencji 

zapachowych. 

 

2.8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU 

 Podane urządzenia i materiały są przykładowe, zostały podane dla zilustrowania jakości 

oczekiwanej przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest zamówienie urządzeń podobnej klasy/jakości, o 

nie gorszych parametrach. Wykonawca jako podmiot projektujący odpowiedzialny jest za to, aby 

zastosowane urządzenia i materiały funkcjonowały prawidłowo, (w szczególności za dobranie 

parametrów sieci/instalacji etc.), oraz by materiały budowlane zostały zastosowane prawidłowo w 

sposób pozwalający na ich wieloletnią eksploatację zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca 

może zastosować rozwiązania zamienne, pod warunkiem zgodności z przepisami i akceptacji 

Zamawiającego. 

 Wyposażenie obiektu podano jako ogólne zestawienie charakterystycznych elementów 

wyposażenia. Szczegółowe zestawienie wyposażenia oraz podanie parametrów technicznych 

materiałów zostanie opracowane do założonego sposobu użytkowania na etapie projektu 

wykonawczego wg wymagań inwestora. 
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 2.8.1. BASEN 

 drabinka ze stali nierdzewnej – 4szt 

 wózek dla wchodzenia do wody dla niepełnosprawnych – 1szt  

 tor zabaw wodnych dmuchany – 1szt   

 liny torowe, treningowe o długości 25m z zaczepami – 5szt 

 bęben do lin torowych na kółkach ze stali nierdzewnej – 1 szt 

 słupki startowe ze stali nierdzewnej – 4szt 

 ścianki nawrotowe ze stali nierdzewnej – 8szt 

 oświetlenie podwodne led na całej powierzchni lustra wody – 1 kpl 

 zjeżdżalnia wodna rodzinna o długości 15m , szerokości 2,2m i spadku maksymalnym 12% o 

konstrukcji wsporczej stalowej ; ślizg z laminatu poliestrowo- szklanego; system zwilżania wodą 

q 120 m3/h; schody do zjeżdżalni ze stali ocynkowanej. 

 sprzęt pomocniczy do nauki pływania 

- deski – 15 szt 

- pasy wypornościowe – 15 szt 

 sprzęt pomocniczy do zajęć rehabilitacyjnych (makarony, piłki) 

 zabawki nadmuchiwane do basenu – 4 elementy łączone w kombajn z dmuchawą i zestawem 

naprawczym, z możliwością budowy poszczególnych tras dla grup wiekowych 

 urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenowej z napędem ręcznym 

 odkurzacz basenowy automatyczny do czyszczenia ścian i dna basenu 

 sprzęt ratowniczy: 

- wieża ratownicza - 2szt 

- boja ratownicza - 2szt 

- żerdzie ratownicze - 2szt 

- deska ratunkowa ortopedyczna - 1szt 

- apteczka r1 - 1 szt 

 wkładki zabezpieczające konstrukcję niecki przed parciem lodu 

 przykrycie niecki basenu rozwijane, termoizolacyjne - 1 szt. - opcjonalnie 

 2.8.1.1. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ OBSŁUGUJĄCYCH BASEN 

a) zespół filtracyjny do filtracji podciśnieniowej przez ziemię okrzemkową Q=300m3/h 

 zbiornik filtra z betonu lub laminatu 

 króćce instalacyjne 

 elementy filtracyjne 604x440 mm 176 sztuk z orurowaniem 

 układ automatycznego uzupełniania wody 

b) pompa obiegowa, Q=150 m3/h, h=15m H2O, N=11.0kW, wykonana ze stali nierdzewnej 

c) stacja dozująca podchlorynu sodu 

 pompa dozująca 10 l/h 

 mieszadło ręczne 

 zbiornik 120 l  

 osprzęt 

d) stacja dozująca korektora pH 

 pompa dozująca 10 l/h 

 mieszadło ręczne 

 zbiornik 120 l  

 osprzęt 

e) system sterowania 

 szafa zasilająco sterownicza 
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 basenowe urządzenie kontrolno - pomiarowe (pH, redox, chlor, T) wraz z osprzętem. Dostęp 

przez internet, rejestracja danych, alarmy sms 

 regulator poziomu wody (5 sond) 

f) solarny system podgrzewania wody basenowej 

 kolektor słoneczny z tworzywa sztucznego do bezpośredniego przepływu wody basenowej wraz 

z orurowaniem -  powierzchnia 350 m2 

 regulator temperatury ( regulacja różnic temperatur z ograniczeniem temperatury, cyfrowy 

wyświetlacz, wyłącznik zaworu, czujniki temperatury) z okablowaniem i ze sterowaniem pompy 

cyrkulacyjnej. 

 pompa cyrkulacyjna 

 rurociągi połączeniowe do kolektora z PVC-U wraz z materiałami montażowymi 

 materiały montażowe do zamocowania kolektora na dachu 

 2.8.2. LODOWISKO 

 banda wg zaleceń IIHF: 

 wymiary 20x30m, zaokrąglenie narożników r-3m,wysokość 1,2m. konstrukcja, 

 konstrukcja- rama stalowa, cynkowana, ściany z płyt pe białe, 

 listwa odbojowa z pe żółta, poręcz z pe niebieska, 

 mocowanie bandy do płyty lodowiska – banda stała, nierozbieralna na sezon letni 

 bramka sprzętowa (dla przejazdu rolby) – 2szt 

 bramka wejściowa – 2szt 

 2.wypożyczalnia i serwis łyżew: 

 maszyna do ostrzenia łyżew – 1szt 

 wieszak na 50 par butów z łyżwami z funkcją suszenia i dezynfekcji – 1szt 

 buty z łyżwami – 50 par o pełnym  zakresie wymiarów 

 kaski dla dzieci – 15szt 

 wyposażenie dodatkowe  

 pingwinki do nauki jazdy – 5szt 

 pachołki – 10szt 

 bramki – 2szt 

 samobieżna maszyna do pielęgnacji lodu (struganie i zwilżanie). napęd - silnik spalinowy na 

lpg, napęd hydrauliczny na 4 koła , opony z kolcami. szerokość strugania min – 1700 mm . 

 maty gumowe (do chodzenia ostrą łyżwą) na obszarze między ławkami zmiany butów a taflą 

lodowiska. 

 6.prądownica do wylewania tafli lodowiska 

 2.8.3. PLAC ZABAW WODNYCH 

 zabawki wodne 

 ilość 6 szt. 

 wykonanie ze stali nierdzewnej 

 zasilanie wodą z obiegu basenowego wraz z pompą podnoszącą ciśnienie 

 sterowanie zasilaniem wg programu czasowego, uruchamianie ze stanowiska kasowego lub 

dyżurki technika 

 odpływ wody z placu do kanalizacji 

 rodzaj atrakcji wodnych i tryb ich pracy należy dobrać tak aby pobór wody z obiegu basenowego 

nie przekraczał 30 m3/d. 

 2.8.4. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

 System kontroli wejścia i dostępu do szafek należy uzgodnić z Zamawiającym. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektów, należy wykonać instalację oświetlenia 

ewakuacyjnego, na które składa się:  
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 oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych 

 oświetlenie przestrzeni otwartych 

 oświetlenie bezpieczeństwa 

 Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie dekoracyjne lodowiska. System oświetlenia 

sterowany z dyżurki technika.  

 We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać instalację gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma być wykonane z wydzielonych 

rozdzielni. W pomieszczeniach technicznych należy wykonać instalacje gniazd wtykowych zasilanych 

poprzez transformatory obniżające napięcie z 230V na 24V. Dodatkowo zewnętrzne dla zasilania 

odkurzacza podwodnego. 

 W obiekcie stosować centralne punkty sterowania oświetleniem dla basenu, zespołu szatniowo-

sanitarnego, ciągów komunikacyjnych. W przypadku pozostałych pomieszczeń stosować sterowanie 

lokalne. W sanitariatach stosować sterowanie oświetleniem czujnikami pobytowymi. W obiekcie należy 

wykonać instalację gniazd wtykowych adresowanych. W ogólnodostępnych pomieszczeniach 

natrysków i szatni nie należy wykonywać instalacji gniazd wtykowych. 

 Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej instalacja zapewniająca wymianę danych pomiędzy 

urządzeniami komputerowymi i elektronicznymi personelu, dostęp do sieci zewnętrznej, umożliwiająca 

obsługę systemu basenowego. 

 Ze względu na charakter obiektu należy zainstalować instalację nagłośnieniową. System 

nagłośnienia umożliwi nagłośnienie wszystkich wybranych pomieszczeń oraz terenu objętego 

opracowaniem. System spełniać ma następujące funkcje: - informacyjną i przywoławczą; - emisji 

komunikatów podczas sytuacji zagrożenia (współpraca z systemami ppoż.). Instalację należy podzielić 

funkcjonalnie na trzy strefy: 

 lodowisko 

 pawilon obsługi obiektu 

 przybasenie 

 Należy zapewnić możliwość nadawania komunikatów z pomieszczenia kasy oraz pom. 

ratownika. Instalacja nagłośnienia pełni funkcję radiowęzła -  odtwarzania muzyki. 

 Szatnie - szafki i wieszaki, przebieralnie przejściowe z ławeczką w tym jedna dla osób 

niepełnosprawnych w systemie HPL lub szklane nieprzezierne barwione, odporne na zarysowania i 

chemikalia na nóżkach oraz okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,  

 Zastosować pasy przeciwpoślizgowe R9 z płytek gresowych 30x30cm z fakturą w postaci 

wystających kółek lub kwadracików – kolor niebieski. Szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia z 

projektantem, 

 Szatnia lodowiska - szafki i wieszaki w systemie HPL z ławkami 

Toalety - w niezbędne urządzenia sanitarne miski ustępowe, natryski, umywalki, pisuary, wieszaki, 

lustra, ławki, dozowniki mydła, suszarki rąk, 

 Zaplecze kuchenne- przybory stałe- zlewozmywaki, blaty robocze,kuchenki gazowe, lodówki, 

wg. technologii kuchni zaprojektowanej indywidualnie. 

 Zaplecza dla pracowników, obsługi administracyjnej - szafki dla pracowników, szafy do 

przechowywania, biurka, krzesła, zlewozmywak, kuchenka gazowa, lodówka, 

 Ściany powierzchnia łatwo zmywalna - płytki ceramiczne do wysokości min. 2,0 m w 

pomieszczeniach: kuchnia, zaplecza, zespoły sanitarne, aneksy porządkowe.  

 Podłogi zmywalne, wykonane z materiałów ceramicznych nieśliskich. Należy wykonać cokoliki 

przypodłogowe. Zaleca się wykonanie zaokrągleń połączenia ścian i podłóg w kuchni, 
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 W pomieszczeniach suchych możliwe jest stosowanie systemowych Ścianek gipsowo-

kartonowych na ruszcie min. C50 co 30 cm. Stosowanie takich Ścianek w pomieszczeniach mokrych 

jest niedopuszczalne, niezależnie od stosowanego typu płyt wypełniających, 

 Posadzki w pomieszczeniach technicznych - posadzki betonowe wykonać jako beton zatarty na 

gładko impregnowany środkiem przeciwpyłowym. W pomieszczeniach chemii basenowej beton 

impregnowany farbami chemoodpornymi lub płytki gresowe kwasoodporne, 

 2.8.5. SPA 

 Projekt wnętrza wykonany indywidualnie, 

 Balia do sauny - wykonane w całości z drewna, z wkładem akrylowym, z systemem 

przelewowym, Drewno impregnowane olejem lanolinowym lub lakierowane, obręcze wykonane są ze 

stali nierdzewnej.  

 Sauna parowa - przeznaczona dla 4-6 osób z ławkami trój-poziomowymi wg. technologii 

dostawcy, doprowadzić zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta 

 wyposażyć: w urządzenia dozujące zapachy automatycznie, instalacje światłowodowe  
 imitacja rozgwieżdżonego nieba, efekt bryzy  
 spadające drobne mikro kropelki wody 

 Sauna fińska - przeznaczona dla 8-12 osób wg. technologii dostawcy z ławkami wg. technologii 

dostawcy, doprowadzić zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta, 

 Wykończenie komory sauny tylko z profesjonalnie przygotowanego drewna dostarczonego i 

zamontowanego przez specjalistyczna firmę zajmującą się dostawą i montażem saun.  

 Prysznice: prysznicwrażeń do schładzania – 1 szt. w zabudowie Projektuje się oświetlenie 

górne, wylewki boczne lub kaskadę, prysznic z deszczownicą – 1 szt.  

 Oświetlenie sauny - projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i długości potrzebnych 

światłowodów. Należy wykonać indywidualny dobór oświetlenia do wnętrza. 

 2.8.6. WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE - TERENOWE 

 oświetlenie zewnętrzne terenowe, oświetlenie obiektu i lodowiska, system monitoringu, kontrola 

dostępu - system jednego klucza, nagłośnienie,  

 mała architektura - ławki,  kosze na śmieci, stojaki rowerowe na 30szt, donice zewnętrzne, 

meble ogrodowe, 

 leżaki, natryski zewnętrzne, brodziki do dezynfekcji stóp, żagle przeciwsłoneczne zapewniające 

miejscowe zacienienia w strefach do plażowania, 

 strefa dziecięca winna być w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych przez 

zastosowanie pochylni między poszczególnymi poziomami plaży wokół brodzików. 

 wyposażenie obiektu w znaki zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, obowiązujących na 

danym obszarze wodnym i terenie przyległym, drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej, haki 

kotwiące liny torowe, wokół basenu wykonać plażę utwardzoną jako strefę czystej stopy, wyjścia 

Wyjście z przebieralni, wyposażyć w ruchome boczne osłony a nawierzchnię oznaczyć 

kontrastowym kolorem 

 stałe wyposażenie w wieże obserwacyjne lub podwyższone pomosty dla ratowników, 

wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy (pkt.2.8 Wyposażenie obiektu) oraz 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 

 wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać 

 zjeżdżalnia otwarta rodzinna, wg technologii dostawcy, wyposażenie placu zabaw wodnych wg. 

zestawienia, 

 tor przeszkód - wodny plac zabaw z modułowych elementów dmuchanych, z możliwością 

budowy poszczególnych tras dla grup wiekowych, 

 wózek służący do spuszczania osób niepełnosprawnych do basenu 

 baseny powinny być użytkowane pod nadzorem przeszkolonej obsługi i ratownika. 
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 2.8.7. WYPOSAŻENIE DROBNE 

 Budynek i pomieszczenia należy wyposażyć w wycieraczki, skrobaczki, odboje, wieszaki, 

kosze, zamknięcia otworów rewizyjnych itp wyposażenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez 

wszystkich pracowników i klientów.Dodatkowo wyposażenie powinno obejmować tablice informacyjne.  

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 3.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 W związku z koniecznością częściowego usunięcia zadrzewienia dla projektowanej inwestycji, 

należy uzgodnić wykonanie cięć niezbędnej ilości drzew i krzewów administracyjnie. Jednocześnie 

wszystkie prace ziemne dotyczące wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

i sieci wodociągowej należy uzgodnić. Do obowiązków generalnego wykonawcy należy przyjęcie funkcji 

gospodarza placu budowy, polegające na:  

 ogrodzeniu terenu budowy;  

 pilnowaniu majątku na placu budowy;  

 oznakowaniu terenu budowy;  

 wyznaczeniu miejsca dla zaplecza budowy, w tym dróg wewnętrznych,  

 placów składowych i placów montażowych;  

 ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, ujęć wody i czynników energetycznych;  

 ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poż na placu budowy. 

 3.2. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE 

 Standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów nowoczesnych o 

dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych oraz o wysokiej klasie odporności ogniowej. 

Wewnętrzny układ komunikacji uwzględniać powinien zasady bezpieczeństwa i czytelność kierunków 

ruchu. System identyfikacji przestrzennej umożliwiać powinien łatwą orientację w przestrzeni obiektu. 

 3.3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 

 Konstrukcja budynku ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i 
przepisy budowlane. Konstrukcja obiektu ma zapewnić:  

· łatwość i prostotę w utrzymaniu czystości;  
· długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji i uzupełniania powłok 

antykorozyjnych;  
· właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem właściwego mikroklimatu 

w obiekcie.  

 Dla budynku i jego elementów należy zapewnić właściwe parametrywytrzymałościowe, 

izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej iprzeciwwodnej zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, Rozporządzenia MinistraInfrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi normami 

i innymi przepisami szczegółowymi 

 3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 

3.4.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN 
  
 
Wymagania dla armatury i przyborów sanitarnych 

 Wymagana ilość przyborów sanitarnych w budynku zależy od rodzaju budynku i standardu wyposażenia 

sanitarnego.  

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., zm. Dz.U. nr 33 z 2003 r.)  

 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków. 
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     Wymagania odnośnie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy i w budynkach 

użyteczności publicznej, takich jak: łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, 

pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak też pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania 

oraz  suszenia odzieży i obuwia, a także przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. 

§ 77. 1. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów 

rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

2. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni 

ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. 

3. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz 

w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację 

mechaniczną wywiewnà lub nawiewno-wywiewną. 

§ 81. 1. Kabina natryskowa nie zamknięta, stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni 

zbiorowych, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m. 

2. Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć 

powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację 

mechaniczną wywiewną. 

3. Kabina natryskowa zamknięta, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, które muszą korzystać z 

wózków inwalidzkich w trakcie kąpieli, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co 

najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w wentylację  mechaniczną wywiewną. 

4. W sąsiedztwie kabin natryskowych i umywalni zbiorowych powinna znajdować się kabina ustępowa. 

§ 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być 

wyposażone w wannę lub natrysk oraz umywalkę . Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w 

wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę. 

2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi 

należy przewidzieć na każdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego użytku, wyposażone 

co najmniej w: 

1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet, 

2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn, 

3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób, 

4) 1 umywalkę dla 5 osób. 

§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć 

najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co 

najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką — w przypadku 

jej zainstalowania w kabinie ustępowej. 

§ 84. 1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli 

liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, 

dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji. 

2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej 

jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska 

ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W 

przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, 

dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn. 

3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi 

do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m, a od stanowiska pracy chronionej — niż 50 m. 

 § 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno 

z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego 

natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

3.4.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. 
 
Wymagania poszczególnych pomieszczeń w zakresie ogrzewania: 

STREFA NR. NAZWA 
TEMPERATURA 
POMIESZCZEŃ 
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SUMA 
POWIERZCHNI 

(m2) 
lato zima 

ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

112,94 

1 MAGAZYN PODHLORYNU wynikowa 16°C 

2 MAGAZYN KOREKTORA PH wynikowa 16°C 

3 
MAGAZYN MATERIAŁU 

FILTRACYJNEGO 
wynikowa 16°C 

4 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA 

LODOWISKA I WYPOSAŻENIA 
LETNIEGO PŁYTY LODOWISKA 

wynikowa 16°C 

5 WIATROŁAP/SZATNIA wynikowa 20°C 

6 KOTŁOWNIA/ZASOBNIK CWU wynikowa 16°C 

7 MASZYNOWNIA CHŁODNICZA wynikowa 16°C 

8 GARAŻ ROLBY wynikowa 16°C 

ADMINISTRACJA I 
OBSŁUGA OBIEKTU 

91,37 

9 HOL WEJŚCIOWY wynikowa 20°C 

10 ADMINISTRACJA wynikowa 20°C 

11 DYŻURKA TECHNIKA wynikowa 20°C 

12 WC DLA PRACOWNIKÓW wynikowa 24°C 

13 
ZAPLECZE 

SOCJALNE/SZATNIA 
wynikowa 20°C 

14 HOL KASOWY wynikowa 20°C 

15 WYPOŻYCZALNIA wynikowa 20°C 

16 WC DAMSKI wynikowa 24°C 

17 WC MĘSKI wynikowa 24°C 

18 SZATNIA LODOWISKA wynikowa 24°C 

CZĘŚĆ 
GASTRONOMICZNO
-WYPOCZYNKOWA 

146,92 

20 SALA KONSUMPCYJNA wynikowa 20°C 

21 PRZEDSIONEK WC wynikowa 20°C 

22 WC OGÓLNODOSTĘPNE wynikowa 20°C 

23 
KOMUNIKACJA ZAPLECZA 

KUCHENNEGO 
wynikowa 20°C 

24 BAREK wynikowa 20°C 

25 KUCHNIA wynikowa 20°C 

26 ZMYWALNIA wynikowa 20°C 

27 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C 

28 SZATNIA wynikowa 20°C 

29 WC PRACOWNIKÓW wynikowa 20°C 

30 MAGAZYN wynikowa 16°C 

ZAPLECZE 
SZATNIOWO - 
SANITARNE 

126,40 

31 PRZEBIERALNIA wynikowa 24°C 

32 POM. PORZĄDKOWE wynikowa 20°C 

33 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA I 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO 

wynikowa 16°C 

34 
POM. RATOWNIKA I 

PIERWSZEJ POMOCY 
wynikowa 20°C 

35 
WC/NATRYSK DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
RODZIN Z DZIEĆMI 

wynikowa 24°C 

36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI wynikowa 20°C 

37 WC DAMSKI wynikowa 20°C 
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38 NATRYSK DAMSKI wynikowa 24°C 

39 PRZEDSIONEK WC MĘSKI wynikowa 20°C 

40 WC MĘSKI wynikowa 20°C 

41 NATRYSK MĘSKI wynikowa 24°C 

SPA 59,47 

42 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C 

43 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C 

44 MIEJSCE SCHŁADZANIA wynikowa 24°C 

45 SUCHA ŁAŹNIA FIŃSKA wynikowa 24°C 

46 ŁAŹNIA PAROWA wynikowa 24°C 

47 MIEJSCE WYPOCZYNKU wynikowa 24°C 

 
 Należy stosować niskotemperaturowe systemy grzewcze przystosowane do współpracy z 
pompą ciepła (agregatem) –preferowane zastosowanie ogrzewania podłogowego. 

3.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI 

 STREFA 
SUMA 

POWIERZCHNI 
(m2) 

NR. NAZWA WENTYLACJA 

ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

112,94 

1 MAGAZYN PODHLORYNU 5 w/h 

2 MAGAZYN KOREKTORA PH 5 w/h 

3 
MAGAZYN MATERIAŁU 

FILTRACYJNEGO 

5 w/h 

4 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA 

LODOWISKA I WYPOSAŻENIA 
LETNIEGO PŁYTY LODOWISKA 

2 w/h 

5 WIATROŁAP/SZATNIA 4 w/h 

6 KOTŁOWNIA/ZASOBNIK CWU wentylacja grawitacyjna 

7 MASZYNOWNIA CHŁODNICZA wg zysków ciepła 

8 GARAŻ ROLBY 1 w/h 

ADMINISTRACJA I 
OBSŁUGA OBIEKTU 

91,37 

9 HOL WEJŚCIOWY 2 w/h 

10 ADMINISTRACJA 2 w/h 

11 DYŻURKA TECHNIKA 30 m3/h/osobę 

12 WC DLA PRACOWNIKÓW 130 m3/h 

13 
ZAPLECZE 

SOCJALNE/SZATNIA 
4 w/h 

14 HOL KASOWY 2 w/h 

15 WYPOŻYCZALNIA 2 w/h 

16 WC DAMSKI  75 m3/h 

17 WC MĘSKI 75 m3/h 

18 SZATNIA LODOWISKA 4 w/h 

CZĘŚĆ 
GASTRONOMICZNO
-WYPOCZYNKOWA 

146,92 

20 SALA KONSUMPCYJNA 30 m3/h/osobę 

21 PRZEDSIONEK WC 2 w/h 

22 WC OGÓLNODOSTĘPNE 75 m3/h 

23 
KOMUNIKACJA ZAPLECZA 

KUCHENNEGO 

2 w/h 

24 BAREK 2 w/h 

25 KUCHNIA wg bilansu zysków ciepła 

26 ZMYWALNIA 10 w/h 
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27 KOMUNIKACJA 2 w/h 

28 SZATNIA 4 w/h 

29 WC PRACOWNIKÓW 75 m3/h 

30 MAGAZYN 0,5 w/h 

ZAPLECZE 
SZATNIOWO - 
SANITARNE 

126,40 

31 PRZEBIERALNIA 4 w/h 

32 POM. PORZĄDKOWE 0,5 w/h 

33 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA I 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO 

0,5 w/h 

34 
POM. RATOWNIKA I 

PIERWSZEJ POMOCY 

2 w/h 

35 
WC/NATRYSK DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
RODZIN Z DZIEĆMI 

75 m3/h 

36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 2 w/h 

37 WC DAMSKI 100 m3/h 

38 NATRYSK DAMSKI 160 m3/h 

39 PRZEDSIONEK WC MĘSKI 2 w/h 

40 WC MĘSKI 100 m3/h 

41 NATRYSK MĘSKI 160 m3/h 

SPA 59,47 

42 KOMUNIKACJA 2 w/h 

43 KOMUNIKACJA 2 w/h 

44 MIEJSCE SCHŁADZANIA wg technologii 

45 SUCHA ŁAŹNIA FIŃSKA wg technologii 

46 ŁAŹNIA PAROWA wg technologii 

47 MIEJSCE WYPOCZYNKU wg technologii  

Uwaga: Parametry podano dla określenia wymagań wentylacji. Dobór urządzeń zostanie wykonany na 

etapie projektu wykonawczego.  

3.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
  

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w:  

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych 

oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74)  normach 

wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

ze zm.)” 

 Należy przewidzieć oświetlenie ogólne, miejscowe, administracyjne, awaryjne 

(bezpieczeństwa, kierunkowe i ewakuacyjne) zgodnie z normami PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. 

Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-EN 1938 Zastosowanie 

oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego W 

pomieszczeniach należy stosować oprawy energooszczędne świetlówkowe z odbłyśnikiem pośrednim 

lub półpośrednim, w komunikacjach stosować oprawy ze źródłem LED. 

 3.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA 

 W strefie mokrej pływalni wszystkie posadzki należy wykonać z ceramiki w odpowiednich 
grupach i klasach antypoślizgowych oraz ścieralności. 
 Wszystkie powierzchnie ceramiczne układane z wyraźnymi spadkami tak aby zapobiec 
gromadzeniu się wody.  
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 W zakresie uszczelniania, klejenia i fugowania należy stosować jednolite profesjonalne systemy 
chemii basenowej z odpowiednimi atestami. Należy projektować i wykonać kolorystykę posadzek w 
trwałych barwach odpornych na działalność chloru i promieni UV. 
 Należy zapewnić atrakcyjne, komfortowe warunki pobytu na całym kompleksie na które składają 
się w szczególności dobra zrozumiałość komunikatów głosowych i dobra jakość muzyki z systemu 
nagłośnienia) 
 Wystrój wnętrza wg przyjętej tematyki i nazwy pływalni - opracowane indywidualne  
 Drobne formy architektoniczne, zieleń •  
 Wyposażenie –ławki, fotele plażowe i inne miejsca wypoczynkowe •  
 Oświetlenie – oświetlenie podwodne niecki basenowej w połączeniu z regulowanym 
natężeniem oświetlenia ogólnego •  

 3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 dostosowanie zagospodarowania terenu do obiektów  
 wydzielenie terenu systemem ogrodzeniowym,ogrodzenie podlega wymianie w całości na  

systemowe. Obiekt powinien być monitorowany i całkowicie oświetlony niezbędnym światłem 
podstawowym. 

 zapewnienie funkcjonowania prawidłowego obiektu poprzez dostosowanie  zagospodarowania 
do wejść oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych 

 zmiana wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia poprzez nowe elementy 
zagospodarowania terenu, komunikacja, zieleń mała architektura. 

 ukształtowanie terenu przy budynku 
· przebudowa i budowa nowych przyłączy infrastruktury technicznej 

 3.6.1. ZIELEŃ 

 Urządzenie zieleni zewnętrznej w sposób zapewniający relaksujący widok niecki basenowej 

oraz lodowiska w ciągu całego roku. Należy przewidzieć wykonanie trawników od podstaw szczegółowe 

wytyczne zostaną opracowane po wykonaniu geologicznych badań dla określenia podłoża, selektywną 

wycinkę samosiewów, roślinności drzewiastej i krzewiastej. Wykonanie zagospodarowanie terenów 

zieleni z urozmaiconą roślinnością i powierzchniami trawiastymi, wyposażoną w różne elementy małej 

architektury służące wypoczynkowi. 

3.2. WSKAŻNIKI EKONOMICZNE 

 Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, pod warunkiem 
spełnienia wymagań niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, przyjęcia efektywnych i 
ekonomicznych rozwiązań.  Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku oraz dachu 
miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie 
orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a 
osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

4.2. ZAKRES PRAC WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
 
71000000-8  

Grupa robót  
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
 

 
71200000-0  
71300000-1  
71400000-2  
 
71500000-3  

Klasa robót  
Usługi architektoniczne i podobne  
Usługi inżynieryjne  
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu  
Usługi związane z budownictwem  
 

 
71210000-3  
71220000-6  
71240000-2  

Kategoria robót  
Doradcze usługi architektoniczne  
Usługi projektowania architektonicznego  
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
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71250000-5  
71310000-4  
71320000-7  
71330000-0  
71350000-6  
71420000-8  
71510000-6  
71520000-9  
71530000-2  
71540000-5 

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
Różne usługi inżynieryjne  
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
Usługi badania terenu  
Usługi nadzoru budowlanego  
Doradcze usługi budowlane  
Usługi zarządzania budową  

4.3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową wykonaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

 Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących części: 

1. Projekt budowlany - wielobranżowy, 

2. Projekt wykonawczy- wielobranżowy, 

3. Projekt architektoniczny wnętrz i wyposażenia wybranych elementów obiektu, 

4. Projekt zagospodarowania, urządzenia terenu, 

5. Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przyłącza, 

6. Część kosztorysowa, 

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, 

8. Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie. 

4.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

  Dokumentacja projektowa zostanie wykonanazgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanym, programem funkcjonalno – użytkowym, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod względem poprawności opracowania, 

kompletności i zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi 

Normami, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

 W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno - użytkowym. 

 Dokumentacja projektowa zostanie wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z 

czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz w formie elektronicznej na 

odpowiednim nośniku . Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna i wykonana z należytą starannością. 

 Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na 

podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest 

równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego.  

 Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 od 

dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny 

spełniać wymogi ochrony p.poż., posiadać niezbędne atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 
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 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem 

 uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść 

na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu 

Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 

 Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
odpowiednich Norm, Warunków Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu należy 
przyjąć szczegółowe wytyczne materiałowe, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 
powiązań i gabarytów pomieszczeń oraz wizerunek elewacji obiektu określony w załączonej 
koncepcji jako szczegółowe wytyczne architektoniczne do projektu budowlanego. 

 Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 

wymaganiami Zamawiającego. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną 

eksploatację przedmiotu zamówienia, w maksymalnie długim czasie, po najniższych kosztach 

eksploatacji. 

 Dokumentacja projektowa winna być wykonana z należytą starannością, przez 

wykwalifikowanych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Projekt budowlany musi być uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami w tym z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. Na podstawie uzgodnionego projektu 

budowlanego Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę umożliwiające rozpoczęcie realizacji 

przedsięwzięcia. 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno - użytkowym oraz koncepcją 

architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do 

wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do 

wykonania obiektu.  

 Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni 

utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w 

przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji 

inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac. 

  

5.2. ZAKRES ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
 
45000000-7  

Grupa robót  
Roboty budowlane  
 

 
45100000-8  
45200000-9  
 
 
45212211-8 
45300000-0  
45400000-1  
45500000-2  

Klasa robót  
Przygotowanie terenu pod budowę  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
Lodowiska 
Roboty instalacyjne w budynkach  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

 
45110000-1  
 
45111000-8  
45111100-9  
45111200-0  
45111213-4  
45111220-6  
45111230-9  
45111240-2  
45111250-5  
45111291-4  
45111300-1  
45112210-0  
45112700-2  
45112710-5 
45112720-8  
45112723-9  
45113000-2  
45120000-4  
45210000-2  
45212000-6  
 
45212212-5 
45220000-5  
45223000-6  
45230000-8  
 
45231000-5  
 
45232000-2  
45240000-1  
45260000-7  
 
45261000-4  
45262000-1  
45310000-3  
45311000-0  
45312000-7  
45314000-1  
45316000-5  
45320000-6  
45321000-3  
45323000-7  
45324000-4  
45330000-9  
45331000-6  
45332000-3  
45340000-2  
45343000-3  
45350000-5  
45410000-4  
45420000-7  
45421000-4  
45422000-1  
45430000-0  

Kategoria robót  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Roboty w zakresie burzenia  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
Roboty w zakresie usuwania gruzu  
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
Roboty w zakresie odwodnienia gruntu  
Badanie gruntu  
Roboty w zakresie zagospodarowanie terenu  
Roboty rozbiórkowe  
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
Roboty w zakresie kształtowania terenu  
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
Roboty na placu budowy  
Próbne wiercenia i wykopy  
Roboty budowlane w zakresie budynków  
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich 
Roboty inżynieryjne i budowlane  
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
Budowa obiektów inżynierii wodnej  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
Roboty instalacyjne elektryczne  
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
Instalowanie systemów alarmowych i anten  
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
Roboty izolacyjne  
Izolacja cieplna  
Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  
Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
Instalacje mechaniczne  
Tynkowanie  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Roboty ciesielskie  
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45431000-7  
45432000-4  
45440000-3  
45442000-7  
45450000-6  
45510000-5  
45451000-3  
45520000-8  
45400000-1 

Pokrywanie podłóg i ścian  
Kładzenie płytek  
Kładzenie i wykładanie podłóg – ścian i tapetowanie ścian  
Roboty malarskie i szklarskie  
Nakładanie powierzchni kryjących  
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  
Dekorowanie  
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

5.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH   

 Ustala się następujące etapy robót: 

 wykonanie robót przygotowawczych placu budowy 

 wykonanie przyłączy i instalacji, 

 wykonanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu w tym dojazdy, tereny 

zielone i chodniki 

 dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia zewnętrznego kompleksu rekreacyjnego 

- basenu i lodowiska wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

 wykonanie stanu „surowego zamkniętego” tj.: stanu „zerowego” konstrukcji nośnej wraz ze 

stropami i dachem z pokryciem i odwodnieniem 

 wykonanie stanu „wykończeniowego” t.j: ścian wewnętrznych, podłóg i posadzek, robót 

tynkarskich, malarskich i okładzinowych, wykończenia schodów, okien i drzwi wewnętrznych, 

izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, instalacji wewnętrznych, elewacji, uzbrojenia terenu 

- instalacji zasilających w granicach inwestycji wraz z przyłączami 

 dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia wnętrz,  

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili 

odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w 

obowiązujących przepisach. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 

w odpowiednie obiekty drogi montażowe.  

 Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie 

ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 

do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 
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 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania, 

 Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 

drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 

estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i 

postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI I WYROBÓW MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY 
REALIZACJI INWESTYCJI 

 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej. 

 Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów 

przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia posiadające ważne legitymacje 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego 

zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą 

Prawo budowlane. 

 Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały 

do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także 

do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.  

 Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
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w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 

  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych. 

5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 

obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

 Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH 

36 |  

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno - użytkowym i dokumentacji 

projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie 

5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dziennik budowy.  

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowychi końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót, 

 decyzje Zamawiającego 

 uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.  

 Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika 

Budowy pod warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

  Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 
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 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencja budowy 

  Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

5.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 Zamawiający może wymagać obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 

robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie 

 Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

5.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU 

 Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, 

roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 
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 Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli 

elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy  

potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

 Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót 

zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. 

 Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty 

dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

  Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy po zakończeniu czynności odbioru.  

 W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, 

czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich 

zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do 

usunięcia tych wad.  

 Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 

końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, 

a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

 Podpisanie protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,  

 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty 

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

 Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu 

czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 

 Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień 

ten stanowi datę odbioru. 

 Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę 

następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 

że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 

przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 

Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów 

powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego 

stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, 

oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

 Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 
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 Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

 sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków 

realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 protokoły nadzorów autorskich. 

5.12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania 

geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

 Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 

rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, 

w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i 

tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i 

nie podlegają obmiarowi. 

  Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji 

inwestycji. 

5.13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

5.14. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

 Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

odnośne dokumenty. 
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5.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w ewentualnym 

raporcie oddziaływania na środowisko. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni 

przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy 

zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, 

magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłam i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

5.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. 

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

6.1. PARAMETRY GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 Główne elementy systemu powinny charakteryzować się minimalnymi parametrami i urządzeń 

będą ujęte w dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH 

41 |  

 

6.2. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urządzenia musza posiadać atesty lub 

certyfikaty producenta. 

6.3. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem 

poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacja umowy.  

 Zastosowanie zamiennika jest możliwe po uzyskaniu jego akceptacji. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału nie może być zamieniony w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 7.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, norm itp. 
oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 
obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

 7.2.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

obiektu oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 7.3.OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWA DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 Zostanie ono wydane pełnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynności uzyskania 

niezbędnych warunków, zgód, decyzji oraz uzgodnień branżowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, który będzie reprezentował zamawiającego przed organami administracji państwowej i 

samorządowej oraz nadzoru budowlanego. 

 7.4. INNE POSIADANE INFORMACJE 

 Opracowujący Program Funkcjonalno-Użytkowy nie posiada innych informacji i dokumentów 

niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych, zostaną one uzyskane w procesie wykonywania 

projektu oraz dokumentów formalnych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę. 

 7.5. KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA 

 Koncepcja jest nieodłącznym elementem opracowania. Należy rozpatrywać łącznie z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym "PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W 

DOBCZYCACH". Koncepcja została opracowana wg. wytycznych inwestora. 
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2.CZĘŚĆ OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE 

2.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Dobczyce 
Dobczyce, ul Rynek 26 
32-410 Dobczyce 

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej dla zadania  

'' PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH ''.  

 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kąpieliska w parkumiejskimw Dobczycach, z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia służącego prawidłowemu funkcjonowaniu z zastosowaniem 

rozwiązań minimalizujących koszty eksploatacji oraz racjonalizujące koszty budowy. Celem 

modernizacji jest przebudowa infrastruktury i budowa nowych obiektów dla potrzeb funkcjonowania 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego, poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa, udostępnienie terenu i 

obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 Liczne walory realizacji projektu, wychodzą na przeciw oczekiwaniom inwestora, turystów oraz 

mieszkańców. Rozbudowa o część komercyjną i nowym uwarunkowaniom podnoszą znacznie 

atrakcyjność całego obiektu. 

 Zabudowie powinno towarzyszyć odpowiednie zagospodarowanie, uzbrojenie i urządzenie 

terenu, w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie obiektu i jego techniczną obsługę zgodnie z 

przeznaczeniem i w sposób spełniający wymagania przepisów. Obiekty powinny zostać zaprojektowane 

tak, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i 

drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Należy umożliwić 

użytkownikom przemieszczanie się poprzez bramki dostępu pomiędzy strefami. 

 Należy przewidzieć: 

 oświetlenie obiektu dozorowe, nocne oraz podświetlenie niecki basenowej;  

 w sezonie jesienno-zimowym oświetlenie podstawowe lodowiska;  

 w pobliżu wody wyklucza się nawierzchnie żwirowe, piaskowe i trawiaste;  

 wysokość płotów ogrodzeniowych systemowych na terenie kąpieliska powinna wynosić około 

1,5 m;  

 w bezpośrednim sąsiedztwie basenów należy unikać drzew i krzewów.  

 pełne wyposażenie obiektu, które pozwoli na otwarcie i uruchomienie obiektu w zakresie 

pływalni, lodowiska i gastronomi 

2.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 Nieruchomość dawnego kąpieliska jest wyposażona w infrastrukturę, jest zlokalizowany w 

dolinie rzeki Raby posiada dogodny dojazd, ma znaczenie ponadlokalne, tereny rekreacyjne należące 

do gminy to ok. 9ha przeznaczone pod inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

 Teren objęty opracowaniem obecnie jest opuszczony i zaniedbany. Dojazd do terenu odbywa 

się poprzez ul. Turystyczną drogą asfaltową, teren jest ogrodzony. Na działce rosną liczne drzewa i 

krzewy. Przy wejściu znajduje się niewielki parking.  Były kompleks turystyczny składał się z 

zewnętrznych basenów, , budynków pełniących funkcję stołówek oraz miejsca do potańcówek i recepcji. 

Na terenie znajdował się również plac zabaw z grillem zewnętrznym i wypożyczalnią sprzętu. Obecnie 

teren jest mocno porośnięty dzikim drzewostanem, atutem miejsca jest unikalny klimat oraz piękne 

widoki na góry.   

UWAGA: CZĘŚĆ OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ OPRACOWANIA 

KTÓRA JEST JEGO ZINTEGROWANĄ CZĘŚCIĄ. 
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 Fot.1. Widok na ośrodek od strony ulicy Turystycznej. 

 

 Fot.2.Widok na nieckę basenu. 

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Teren objęty opracowaniem przewiduje kompleksową modernizację terenu pod względem 
estetycznym i funkcjonalnym.  Aktualny stan techniczny budynków i obiektów jest zły, wjazd na działkę 
odbywa się poprzez istniejący układ komunikacyjny z uzupełnieniem zapotrzebowania na parkingi 
służące obsłudze obiektu. W obrębie działki przewidziano system dróg i ciągów pieszych, parków, 
dostęp na poszczególne kompleksy będzie kontrolowany.  

 Zagospodarowanie terenu oraz projektowana zabudowa będzie zapewniać obsługę kompleksu 
rekreacyjnego zgodnie z przeznaczeniem oraz budowę ogrodzenia terenu, uzupełnienia elementami 
małej architektury. Pod względem funkcjonalnym teren dzieli się na poszczególne okresy 
funkcjonowania obiektu: 

• zespół letnich basenów otwartych z placem zabaw wodnych dla dzieci - 1.05-30.09 

• lodowiska zadaszone - 1.11-31.03 

• kompleksowy pawilon obsługi obiektu i zaplecza technicznego - całoroczny, 

• zespół spa - całoroczny, 
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 Dzięki odpowiedniej organizacji obiektu, stworzono zindywidualizowane przestrzenie 
funkcjonalne, odpowiednie do oczekiwań i zainteresowań użytkowników. Są to strefy: pływacka, 
rekreacyjna ze zjeżdżalnią wodną, strefa placu zabaw wodnych dla rodziców z dziećmi, strefa 
leżakowania, plaża trawiasta, lodowisko, strefa obsługi technicznej obiektów, strefa obsługi klientów, 
strefa gastronomiczna, zaplecze szatniowo-sanitarne. W ten sposób zapewnione będzie jednoczesne, 
niezakłócone funkcjonowanie całego kompleksu. 

 Istniejące obiekty budowlane przeznacza się do rozbiórki z przyczyn całkowitego zużycia 
technicznego. Koncepcję wykonano na podstawie studium przedrealizacyjnego oraz ustalonych 
optymalnych parametrów techniczno-ekonomicznych,  celem  uatrakcyjnienia pod względem 
turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym pobytu w gminie. 

 Studium przed realizacyjne przewiduje teren kąpieliska, jako strefę płatnego pobytu, pozostała 
część przeznaczono na park miejski. Projekt zakłada uzupełnienie terenu elementami małej 
architektury, oświetlenia, zieleni miejskiej oraz ogródków letnich. 

 Istniejąca infrastruktura techniczna terenu obejmuje:  

• sieć wodociągową 

• kanalizację sanitarną i deszczową 

 Obsługę parkingową zaprojektowano wspólnie dla kompleksu tj. obsługi terenów rekreacyjnych 
- parku miejskiego, basenu otwartego oraz lodowiska w liczbach: 

• 37 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

• 54 miejsca dla jednośladów z możliwością podjazdu autokarów. 

 Średnia liczba osób korzystających z usług basenu otwartego wynosić będzie 19 296 osób 
rocznie, średnio 214 osób dziennie.  

 Lodowisko służące jako ślizgawka rekreacyjna lub na poziomie początkującym sportów 
łyżwiarskich, dzięki zastosowaniu zadaszenia i osłon przeciwwiatrowych oraz przeciwsłonecznych 
zakłada funkcjonowanie niezależnie od warunków pogodowych w okresie 5 miesięcy. 

 Teren kąpieliska jest częściowo ogrodzony, ogrodzenie wymaga uzupełnienia. Obiekt powinien 
być monitorowany i całkowicie oświetlony niezbędnym światłem podstawowym. Koncepcja przewiduje 
oświetlenie podstawowe terenów rekreacyjnych objętym opracowaniem, lodowiska oraz basenu. 

 Zagospodarowanie terenu wokół niecki basenowej przewiduje wkomponowanie żywopłotów 
zimozielonych i zieleni uzupełniającej o różnej wysokości i długości w zależności od ukształtowania 
terenu. Nieodłącznym elementami kąpieliska powinny być tarasy, siedziska, podesty, kładki z desek, 
kwietniki. Wszystkie elementy podświetlone światłem pośrednim. Od strony południowej, wzdłuż strefy 
wejściowej, będzie poprowadzona linia punktów światła wbudowanego w podłoże skierowanego na 
bryłę budynku. szlaki komunikacyjne, akcentowe, podświetlające małe i wysokie rośliny, czy obiekty 
małej architektury. 

BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

powierzchnia terenu objętego opracowaniem 5804,05 m2 

powierzchnia zabudowy pawilonu 712,98 m2 

powierzchnia użytkowa pawilonu 537,10 m2 

powierzchnia lodowiska  600,00 m2 

powierzchnia niecki basenu 438,00 m2 

powierzchnia placu zabaw wodnych  100,00 m2 

powierzchnia terenów utwardzonych  
(w tym tarasy) 

1631,90 m2 

 

Poza wydzielonym kąpieliskiem przewiduje się wykorzystanie pozostałego terenu należącego do 
Inwestora. 
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2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU / ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO/ AKTUALNE UWARUNKOWANIAW WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotowy teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 
warunki zabudowy i zagospodarowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXVI/164/16z 
dnia 7 września 2016 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Dobczyce. 

o) 1-23UT – tereny rekreacji i turystyki (§ 56), 
10) strefa 50 m od stopy wału rzeki Raba (§ 17),:  

1) dachu płaskim – rozumie się przez to dach lub stropodach o spadku do 12° 

§ 17. 1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się strefę 50 m od stopy wału rzeki Raba.  

2. W strefie tej obowiązują regulacje zawarte w przepisach odrębnych dotyczących szczelności i 
stabilności wałów przeciwpowodziowych. 

§ 56. 1. Wyznacza się TERENY REKREACJI I TURYSTYKI oznaczone na Rysunku planu symbolem 
1-23UT.  
3. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-11UT pod: 
1) hotele, motele,  
2) boiska, baseny oraz inne obiekty sportowe,  
3) usługi publiczne,  
4) w terenie 4-11UT- campingi, pola namiotowe oraz usługi gastronomii,  
5) zieleń urządzoną.  
4. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 i 2 pod:  
1) budynki gospodarcze i techniczne,  
2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  
3) zadaszenia, obiekty małej architektury,  
4) miejsca do parkowania, parkingi,  
5) nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo - jezdne.  
5. W terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:  
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:  
b) w terenie 2UT, 10UT – 0,30,  
2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001,  
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:  
b) w terenie 2UT, 10UT – 30%,  
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  
a) w terenie 10UT – 60%  
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m2 ,  
6) dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, 
ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w ilości minimum 1 miejsce na 2 
zatrudnionych oraz dodatkowo: dla hoteli, moteli - minimum jedno miejsce na 1 pokój a dla 
pozostałych obiektów - minimum 1 miejsce na 4 użytkowników (jednocześnie),  
7) w części terenów 3UT obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w strefie ochrony sanitarnej 
50 m lub w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, zawarte w § 18.  
6. W terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy dla 
budynków:  
1) maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 800 m2 ,  
2) maksymalna ilość kondygnacji:  
a) 3 kondygnacje nadziemne,  
b) ilości kondygnacji innych niż nadziemne nie określa się,  
3) wysokość zabudowy:  
a) maksymalna wysokość dla budynków – nie może przekraczać 12,0 m; dopuszcza się zwiększenie 
wysokości zabudowy do 15 m dla hal sportowych i basenów, b) dla pozostałych obiektów 
budowlanych – nie określa się,  
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu 27° 
– 45°, o jednakowej długości przeciwległych połaci, lub dachy płaskie,  
5) dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą 
się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 
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1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma 
odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych z tolerancją +/- 5%,  
6) wykończenie budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, cegła, klinkier, drewno,  
7) pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, drewno; dopuszcza się stosowanie 
dachów pokrytych trawą,  
8) kolorystyka elewacji i dachów budynków – nie określa się. 
7. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie 
mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale 1 i 2. 

ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

przeznaczenie terenu 

baseny oraz inne obiekty 
sportowe 

usługi gastronomii 

10UT - tereny rekreacji i 
turystyki 

maksymalny  wskaźnik 
intensywności zabudowy 

bilans terenu wspólnie dla 
terenów rekreacyjnych 

 

0,30  

minimalny wskaźnik 
intensywności zabudowy 

0,001 

maksymalny wskaźnik 
powierzchni zabudowy 

30% 

minimalny wskaźnik 
powierzchni biologicznie 

czynnej 
60% 

zapewnienie miejsc do 
parkowania 

projektowane wspólnie dla 
terenów rekreacyjnych  
miejsca parkingowe dla 

rowerzystów przewidziano w 
postaci stojaków 

1 miejsce na 2 zatrudnionych 

1 miejsce dla 4 użytkowników 
jednocześnie 

maksymalny rzut budynku 712,98 m2 800 m2 

maksymalna ilość kondygnacji 1 3 

wysokość zabudowy 5,17m  

budynki 12m 

pozostałe obiekty budowlane - 
nie określa się 

dach 

dwuspadowy,  

płaski 12o, 

792 cm  

dach dwuspadowy,  

o jednakowym kącie 
nachylenia,  

o jednakowej długości 
przeciwległych połaci 

wykończenie budynku tynk, kamień, drewno 
tynk, kamień, cegła, klinkier, 

drewno 

pokrycie dachu 

blacha na rąbek stojący 

( z powodów technologicznych 
wykonania pokrycia dachu 

płaskiego o kącie nachylenia 
mniejszym niż 12o ) 

materiał ceramiczny lub 
imitacje, drewno, trawa 
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2.5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW / OCHRONA NA PODSTAWIE 
USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 Teren w/w inwestycji: 

 nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 
- nie dotyczy, 

 podlega ochronie akustycznej -  jako tereny "na cele rekreacyjno-wypoczynkowe", 
 znajduję się w obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 

wynosi raz na 500 lat, 
 teren inwestycji znajduje się w strefie 50m od stopy wału rzeki Raba. 

 
 

 W związku z położeniem inwestycji w strefie 50m od stopy wału rzeki Raba, występują 

ograniczenia zgodnie z Dz.U.2015.0.469 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodneArt . 88n. 

Zakazy związane z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, co 

następuje: 

1. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się: 

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy 
wału po stronie odpowietrznej; 

4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 
mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 

3. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, marszałek 
województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1. 

 

Należy przeprowadzić następującą procedurę: 

1. Tytuł procedury: 

 Zwolnienie z zakazów wynikających z art.88n ust.1 ustawy Prawo wodne 
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2. Informacje, kogo dotyczy procedura: 

 Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na wykonanie inwestycji 

w 50-cio metrowej strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych po stronie odpowietrznej  oraz na 

samych wałach tj.: 

przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, z 

wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

 uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od 

stopy wału po stronie odpowietrznej; 

 rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby; 

 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w 

odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 

 uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów. 

3. Wymagane dokumenty do realizacji procedury: 

 Inwestor planujący wykonanie inwestycji  o której mowa w ust 2 składa wniosek o wydanie 

zwolnienia z zakazów wynikających z art.88n ust.1 ustawy Prawo wodne. 

We wniosku o wydanie decyzji należy określić: 

 podstawę prawną, 

 pełną nazwę inwestycji, 

 kompletny wykaz działek (strefa ochronna wału oraz działki pod wałem), na których inwestycja 

jest planowana. 

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć: 

 wyciąg z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
planowanej inwestycji lub aktualną decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji 
celu publicznego ( jeżeli jest wymagana).   

 badania hydrogeologiczne wraz z opinią – uwzględniającą oddziaływanie robót na szczelność i 
stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych przy wystąpieniu powodziowych stanów 
wód Q1%. Przedmiotowa opinia ma być sporządzona w oparciu o wykonane odwierty 
geologiczne zarówno po stronie odpowietrznej jak i odwodnej. Opinia powinna bezwzględnie 
zawierać przekrój terenu wykonany o przynajmniej dwa otwory geologiczne – jeden w 
międzywalu, a drugi w miejscu projektowanej inwestycji. We wnioskach opinii winno znajdować 
się stwierdzenie, że: inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na szczelność i 
stabilność wału przeciwpowodziowego, przy wystąpieniu wód powodziowych Q1%,a w 
przypadku ryzyka utraty stabilności wału – sposób i wykonanie zabezpieczenia gwarantującego 
bezpieczną realizację i eksploatację projektowanego obiektu. Powyższe stwierdzenie ma być 
poparte stosowną analizą profilu glebowego lub stosowną metodą obliczeniową stateczności 
wału. Osoby uprawnione do sporządzenia przedmiotowej dokumentacji winny posiadać 
kategorię prac geologicznych VI lub VII.  charakterystyka planowanych działań – ze 
szczególnym uwzględnieniem wszystkich elementów inwestycji do zrealizowania poniżej 
istniejącego terenu,   

 podstawowe dane techniczne – parametry wykopów (długość szerokość, głębokość), 
minimalne odległości wykopów (projektowanych obiektów) od stopy wału po stronie 
odpowietrznej, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp.   

 opis planowanej technologii robót sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów, opis sposobu 
posadowienia obiektów kubaturowych (wykonanie fundamentów) oraz ułożenia elementów 
infrastruktury technicznej.   

 mapa sytuacyjno – wysokościowa pokazująca lokalizację wszystkich objętych wnioskiem 
projektowanych obiektów, także infrastruktury technicznej w stosunku do istniejącego wału 
przeciwpowodziowego wraz z naniesionymi minimalnymi odległościami od stopy wału po 
stronie odpowietrznej; oznaczenie wału oraz granicy 50-cio metrowej strefy ochronnej wału – 
kolorem niebieskim  

 Wniosek wraz z kompletną dokumentację trwale spiętą należy składać w 2 egzemplarzach. 
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 W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów klasy 

I, II lub III, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót 

na szczelność i stabilność wałów. Badania hydrogeologiczne sporządzone w oparciu o odwierty 

geologiczne zarówno po stronie odpowietrznej jak i odwodnej wału, a w uzasadnionych przypadkach 

także w korpusie wału, bezwzględnie powinny zawierać przekrój bądź przekroje poprzeczne terenu. 

Opinia dotycząca wpływu robót na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych 

winna jednoznacznie określić wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wałów 

przeciwpowodziowych zarówno w trakcie jak i po realizacji inwestycji. W przedmiotowej opinii należy 

także określić warunki pod jakimi realizacja inwestycji powinna być wykonana. Osoby uprawnione do 

sporządzenia przedmiotowej dokumentacji winny posiadać uprawnienia do wykonywania prac 

geologicznych kategorii: VI lubVII. 

4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika, pełnomocnictwo 

podlega opłacie skarbowej zgodnej ze stawką określoną w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z dnia 8 grudnia 2006 roku z późn. zm.) 

 Zwolnienie z zakazów określonych art. 88n ust. 1 jest możliwew szczególnie uzasadnionych 
przypadkach pod warunkiem udokumentowania, że projektowane roboty lub inne działania zakazane 
nie wpłyną na naruszenie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, 

 Podmioty planujące jakiekolwiek działania zakazane na wałach przeciwpowodziowych oraz w 
odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej winny uzyskać wstępne warunki 
dotyczące tych działań we właściwym terytorialnie Inspektoracie 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA - ARCHITEKTURA 

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  /   OGÓLNE 
WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJOLANO-UŻYTKOWE 

 Projektowany obiekt budowlany stanowi część modernizacji parku miejskiego, w zakresie 

projektu kąpieliska. Pawilon zapewnia obsługę basenu odkrytego oraz lodowiska. Pomieszczenia 

przewidują całoroczną dostępność. 

 Funkcje obiektu podzielono na strefy: 

 zaplecza technicznego,  

 administracji i obsługi obiektu,  

 części gastronomiczno-wypoczynkowej  

 zaplecza szatniowo-sanitarnego 

 strefę spa.  

 Obiekt posiada strefy dostępu wg. stref funkcjonalnych poprzez system kontroli dostępu tj. 

opaski osobiste transponderowe RFID wraz z bramkami wejściowo/wyjściowymi. Opaski oprócz funkcji 

selekcji wejścia, naliczania opłat za dodatkowe strefy, umożliwiają dostęp do szafek osobistych. 

Urządzenie otrzymuje się w kasach po opłaceniu wybranej opcji. Klient może kupić dostęp do 

pojedynczej strefy, lecz w każdej chwili może dopłacić, przechodząc przez bramki, w kasach 

wyjściowych.  

 

 

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI OBIEKTU 

STREFA 
SUMA 

POWIERZCHNI 
(m2) 

NR NAZWA 
MINIMALNA 

POW.UŻYTKO
WA  (m2) 

ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

112,94 

1 MAGAZYN PODHLORYNU 6,28 

2 MAGAZYN KOREKTORA PH 6,57 

3 MAGAZYN MATERIAŁU FILTRACYJNEGO 6,28 

4 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA LODOWISKA I 

WYPOSAŻENIA LETNIEGO PŁYTY 
LODOWISKA 

33,52 

5 WIATROŁAP/SZATNIA 5,65 

6 KOTŁOWNIA/ZASOBNIK CWU 8,10 

7 MASZYNOWNIA CHŁODNICZA 19,00 

8 GARAŻ ROLBY 27,54 

ADMINISTRACJA I 
OBSŁUGA OBIEKTU 

91,37 

9 HOL WEJŚCIOWY 3,98 

10 ADMINISTRACJA 6,43 

11 DYŻURKA TECHNIKA 5,83 

12 WC DLA PRACOWNIKÓW 4,87 

13 ZAPLECZE SOCJALNE/SZATNIA 13,94 

14 HOL KASOWY 10,40 

15 WYPOŻYCZALNIA 23,06 

16 WC DAMSKI 3,67 

17 WC MĘSKI 4,21 

18 SZATNIA LODOWISKA 14,98 
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CZĘŚĆ 
GASTRONOMICZN

O-

WYPOCZYNKOWA 

146,92 

20 SALA KONSUMPCYJNA 81,48 

21 PRZEDSIONEK WC 2,43 

22 WC OGÓLNODOSTĘPNE 4,89 

23 KOMUNIKACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO 8,22 

24 BAREK 10,00 

25 KUCHNIA 13,28 

26 ZMYWALNIA 8,80 

27 KOMUNIKACJA 3,96 

28 SZATNIA 3,18 

29 WC PRACOWNIKÓW 2,53 

30 MAGAZYN 8,15 

ZAPLECZE 
SZATNIOWO - 
SANITARNE 

126,40 

31 PRZEBIERALNIA 68,42 

32 POM. PORZĄDKOWE 3,69 

33 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU 

OGRODNICZEGO 
5,60 

34 
POM. RATOWNIKA I PIERWSZEJ 

POMOCY 
6,90 

35 
WC/NATRYSK DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I RODZIN Z 
DZIEĆMI 

8,50 

36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 4,38 

37 WC DAMSKI 5,37 

38 NATRYSK DAMSKI 6,83 

39 PRZEDSIONEK WC MĘSKI 4,38 

40 WC MĘSKI 5,50 

41 NATRYSK MĘSKI 6,83 

SPA 59,47 

42 KOMUNIKACJA 14,09 

43 KOMUNIKACJA 18,32 

44 MIEJSCE SCHŁADZANIA 3,60 

45 SUCHA ŁAŹNIA FIŃSKA 5,96 

46 ŁAŹNIA PAROWA 5,96 

47 MIEJSCE WYPOCZYNKU 11,54 

  

                                                     SUMA 537,10 

                                                                         w tym komunikacja 48,57 

UWAGA: PRZYJĘTE PARAMETRY POWIERZCHNI I KUBATUR MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ NA ETAPIE 
PROJEKTOWYM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH, PRZEPISÓW I 

NORM OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ WYKONANIA PROJEKTU  

 

Uwaga: Tabele powierzchni użytkowej wskazują minimalny program pomieszczeń i ich powierzchni 
wymagany do spełnienia. Nie wyklucza to konieczności zaprojektowania innych pomieszczeń 
niewymienionych w tabeli na etapie projektu budowlano-wykonawczego. 



KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA 

PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH 

13 |  

 

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB DOSTOSOWANIA 
DO KRAJOBRAZU 

 3.2.1. PAWILON OBSŁUGI OBIEKTU 

 Forma architektoniczna obiektu ma charakter pawilonowy, posiada horyzontalne proporcje, ma 

zwartą strukturę. Budynek posiada odpowiednie proporcje oraz podcień nadający lekkości zabudowie, 

umożliwia korzystanie z obiektu podczas  niekomfortowych warunków atmosferycznych. Należy 

przewidzieć zainstalowanie kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi w przypadku braku 

wiatrołapu. 

 Budynek nakryto dachem o dwuspadowej formie zachowująca układ kalenicowy w stosunku do 
ścieżki oraz zespołu basenowego i lodowiska. Przewidziano doświetlenie wnętrz światłem dziennym 
poprzez duże przeszklenia. Mała gastronomia, która działać powinna przede wszystkim na potrzeby 
kąpieliska i lodowiska. Od strony północnej przewidziano konsumpcję dla osób nie korzystających z 
rekreacji. Mała gastronomia działać będzie w systemie ajencyjnym. 

 Obiekt podzielono na kilka stref funkcjonalnych z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania 
dostępnej przestrzeni. Strefę zaplecza technicznego obsługi obiektu według wytycznych technicznych 
technologii lodowiska oraz basenu dla obsługi obiektu od części administracyjnej dostępnej z zewnątrz. 
Strefa wyposażona jest w pomieszczenia obsługi klientów tj. kasa oraz wypożyczalnia sprzętu 
sezonowego, a także administracji obiektu z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym dla pracowników. 
W części budynku przy lodowisku wydzielono toalety ogólnodostępne oraz miejsce przechowywania 
odzieży dla osób korzystających z lodowiska.  

 Część gastronomiczna wyposażona została w bar obsługujący klientów z części rekreacyjnej 
całego założenia parkowego oraz korzystających ze strefy płatnego pobytu. Zaplecze kuchenne wraz z 
zmywalnią i magazynem posiadają dostęp z zewnątrz dla obsługi obiektu. Przewidziano zaplecze 
sanitarne w bloku dla klientów z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz dla 
pracowników.  

 W części budynku przy basenie zlokalizowano pomieszczenie dla ratowników. Zaplecza 
sanitarne wyposażono w szafki depozytowe, część szatniową zaprojektowano jako koedukacyjną z 
segregacją w pasie przebieralni na strefę czystą, oraz przebieralnię dla osób niepełnosprawnych. 
Wnętrze wyposażono w szafki basenowe czterokomorowe. Zaplecze sanitarne z wc ogólnodostępnym 
oraz natryskami podzielono na trzy bloki, dla kobiet, dla mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych i 
rodzin z dziećmi. W części komunikacyjnej zlokalizowano pomieszczenie porządkowe. Strefa 
komunikacji dzieli funkcjonalnie część sanitarną od strefy spa z bezpośrednim wyjściem do kompleksu 
basenowego.  

 Strefę spa dostępną całorocznie wyposażono w strefę wypoczynkową, saunę suchą,saunę 
parową i natryski z wytwornicą lodu i zaplecze sanitarne. 

 W pomieszczeniach należy przewidzieć ogrzewanie w pomieszczeniach ze względu na 
użytkowanie obiektu podczas sezonu zimowego jako podłogowe.  

 3.2.2. SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 

 Wejścia do budynku jako dostęp kontrolowany stanowiący wejście do strefy płatnego pobytu 

dla kompleksu - basen, lodowisko oraz strefa spa oraz bezpłatnej części gastronomicznej dostępnej z 

strefy parku miejskiego. Pomieszczenia techniczne dostępne bezpośrednio z zewnątrz wyposażyć w 

system jednego klucza dla obsługi obiektu Z zadaszonej strefy wejściowej dostęp jest kontrolowany - 

strefy dostępu przedstawiono na schemacie j.w. Z strefy basenowej przewidziano wyjście na park 

miejski oraz nad rzekę.  
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3.3. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z 
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, dostępny bezpośrednio z poziomu parteru. 

Obiekt zapewnia warunki niezbędne do korzystania przez osoby niepełnosprawne i poruszające się na 

wózkach (szerokość skrzydła drzwi min.100cm). 

3.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 Pawilon zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej, wykończonej materiałami dla 

obiektów użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu. Szczegółowe wytyczne przedstawiono 

w programie funkcjonalno-użytkowym będącym zintegrowaną częścią opracowania. 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

4.1. SPIS RYSUNKÓW 

Z1.  Orientacja 1:5 000 

A1.  Plan sytuacyjny 1:100 

A2.  Elewacja południowo - wschodnia 1:100 

A3.  Elewacja północno - wschodnia 1:100 

A4.  Elewacjapółnocno - zachodnia 1:100 

A5.  Elewacjapołudniowo - zachodnia 1:100 

4.2. WIZUALIZACJA 

 


