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CZĘŚĆ OPISOWA 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiot zamówienia  
1) przedmiotem zamówienia jest opracowanie w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie przekazanej przez Inwestora decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenie wodnoprawnego oraz 
koncepcji rozmieszczenia elementów skateparku, w tym: 
a) projekt techniczny z kompletem opinii, uzgodnień w zakresie wynikających z przepisów 

prawa, wymaganych do złożenia wniosku zgłoszenia budowy obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę, 

b) opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych, 
c) przedmiaru robót, 
d) kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych, 
e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f) innych opracowań, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 
2) przygotowanie dokumentów, wniosków w celu uzyskania przez Wykonawcę na podstawie 

pełnomocnictwa: 
a) decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
b) zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę 
c) decyzji na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla (jeśli wystąpi taki wymóg); 
3) wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie; 
4) zrealizowanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych związanych z budową 

skateparku; 
5) wykonanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja) oraz dokumentów stanowiących potwierdzenie 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, 
świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.); 

6) pozyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę mapy do celów projektowych lub mapy 
zasadniczej i wykonanie badań geologicznych; 

7) konsultowanie na bieżąco z Inwestorem zaawansowanie prac projektowych. 
2. Parametry charakterystyczne określające zakres robót budowlanych: 

1) budowa projektowanego skateparku jest planowana na wyodrębnionej powierzchni zielonej na 
części działki nr 2872 obręb 202 położonej przy ulicy 22 Stycznia w Przemyślu; 

2) wymiary skateparku podano w części rysunkowej: długość ~ 30,0m, szerokość ~ 9,0m + 4,2m; 
3) powierzchnia przeznaczona pod skatepark ma mieć kształt prostokąta; 
4) podane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne należy traktować jako docelowe. 

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
1) obiekt skateparku planuje się zlokalizować na części działki nr 2872 obręb 202 stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Przemyśl, będącą w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji; 

2) teren przyszłej inwestycji jest terenem rekreacyjno-sportowym, ogrodzonym. Od strony 
północnej graniczy z ulicą 22 Stycznia, od wschodu z kortami tenisowymi, od południa z rzeką 
San a od zachodu z dawną przystanią wodną; 

3) obecna nawierzchnia przeznaczona pod inwestycję części działki jest o nawierzchni trawiastej. 
4) dojazd do terenu inwestycji poprzez istniejący wjazd drogowy z ulicy 22 Stycznia; 
5) należy zaprojektować skatepark w taki sposób, aby umożliwić jego dalszą rozbudowę 

w kolejnych etapach, w stronę rzeki San; 
6) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono w obowiązującej decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w pozwoleniu wodnoprawnym; 
7) należy rozpoznać warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz uzyskać opinię geotechniczną; 

8) podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych 
uwarunkowań. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, osobom ze 
szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami obejmują: 

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
(utwardzone dojście do obiektu, bramka o szerokości zapewniająca swobodny wjazd wózkom 
inwalidzkim); 

2) zapewnienie wstępu na teren obiektu osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573); 
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3) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób. 

5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania następuje, o ile jest 
to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
1) celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni, które ma być miejscem spotkań dzieci i młodzieży, 

dzięki któremu będą mogli aktywnie spędzać czas z rówieśnikami, poprawiając przy tym 
kondycję fizyczną. Skatepark umożliwi również profesjonalizację w tej dziedzinie sportowej nie 
tylko w wybranym środowisku, ale otworzy możliwości pozyskania nowych umiejętności dla 
szerszej grupy młodzieży; 

2) koncepcja przewiduje stworzenie skateparku z płytą o nawierzchni betonowej z montażem 
elementów-przeszkód o konstrukcji drewnianej; 

3) planowane przeszkody będą przystosowane do jazdy po nich na rowerach, deskorolkach czy 
łyżworolkach. Kształt, forma oraz wielkość przeszkód zostały dostosowane do istniejącego 
terenu oraz dostępnych środków. 

7. Opis wymagań Inwestora: 

1) przygotowanie terenu budowy: 
a) teren budowy winien zostać wydzielony ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany 

i zabezpieczony na czas prowadzenia robót, 
b) ewentualny gruz budowlany oraz ziemię i grunt z wykopów należy wywieść poza teren 

budowy lub zagospodarować na terenie nieruchomości; 
2) zagospodarowanie terenu: 

a) teren przeznaczony pod skatepark oraz planowany plac skateparku ma mieć kształt 
prostokąta, 

b) nie przewiduje się ogrodzenia oraz zadaszenia skateparku, 
c) przy placu skateparku należy zaprojektować i wykonać przy dłuższym boku placu miejsca 

utwardzone z kostki betonowej z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, 
stojaki na rowery, tablice informacyjne), 

d) W widocznym miejsce przy wejściu na teren skateparku musi zostać umieszczony 
regulamin skateparku w formie wolnostojącego stojaka o konstrukcji stalowej oraz tablica 
informacyjna o możliwości wystąpienia powodzi; 

3) architektura i konstrukcja: 
Planuje się, że utworzony plac skatepark o nawierzchni betonowej będzie zawierał 

elementy/przeszkody o konstrukcji drewnianej typu modułowego: 

L.p. Rodzaj elementu Ilość 
Minimalne wymiary w cm 

(długość, szerokość, wysokość) 

1. Roll-in 1 499x366x220 

2. Jumpbox 1 745x366x135 

3. Quarter Pipe 1 320x366x150 

4. Grinbox 1 486x60x50 

5. Grinbox + poręcz prosta 1 400x121x245/40 

6. Minirampa 1 885x366x120 

 

Roll-in 

 
 

 

 

 

 



4 

Jumpbox 

 
Quarter Pipe 

 
Grinbox 
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Grinbox z poręczą prostą 

 

 
Minirampa 

 
Ławka drewniana z oparciem (3 szt.) 

      



6 

Kosz metalowy na śmiecie o pojemności 30 l (3 szt.) 

                             
Stojak na rowery pięciostanowiskowy, ocynkowany (2 szt.) 

 
Tablica z regulaminem i z informacją o możliwości wystąpienia powodzi na terenie skateparku 
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Konstrukcja elementów/przeszkód skateparku: 
1) wszystkie płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej 

obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm i drewna impregnowanego 

o odpowiedniej wytrzymałości; 

2) na zewnętrznych bocznych panelach konstrukcyjnych wykonanych ze sklejki ciemnej laminowanej 

i wodoodpornej o grub. 18 mm, musi być zainstalowany system wentylacji z płyt HPL o grub. 6 mm, 

umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element; 

3) elementy wykonane z modułów nie większych niż 122 cm, muszą być połączone tak by tworzyć 

element; 

4) element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej 

kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki 9mm i kompozytu 6mm. Dopuszcza się 

wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu, pokrytego kompozytem o grub. 6mm. 

Przykręcone do konstrukcji za pomocą wkrętów stalowo-ocynkowanych typu Spax lub Torx 5x60mm 

lub 6x60mm; 

5) moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami. Otwory służą do 

skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów 

mają dodatkową funkcję wentylacji, widoczne śruby muszą być zakończone osłoną plastikową; 

6) poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60 mm x 90 mm 

rozmieszczonych minimum co 25 cm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. 

W tylnych konstrukcjach dopuszcza się belki 80mm x 80mm obite 9mm ciemną sklejką wodoodporną 

laminowaną; 

7) wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania 

wilgoci przez elementy drewniane. Podstawki tego typu będą pełniły też funkcję dodatkowego 

systemu wentylacji; 

8) belki konstrukcyjne muszą być tak przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych 

wkrętów typu Torx. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty; 

9) wszystkie płyty sklejki wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC; 

10) 90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą 

numerycznej maszyny CNC; 

11) płyty należy montować przy pomocy śrub cynkowo-niklowych, śruby nie mogą wystawać ponad 

płaszczyznę montowanego elementu; 

12) w celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas użytkowania należy wzmocnić ich 

osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% 

belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi; 

13) w elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz konserwacyjno-

inspekcyjny; 

14) w celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) należy zastosować łączenie w kształt puzzle’a, aby 

uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń; 

15) ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności podłoża, na którym stoi 

element, na łączeniach płyt mogą występować szczeliny. W takim wypadku wszystkie miejsca muszą 

zostać zaślepione masą uszczelniająco-klejącą; 

16) wszystkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać należy ze stali 

galwanizowanej lub nierdzewnej; 

17) wszystkie załamania na bankach i funboxach należy zabezpieczyć blachą grubości minimum 3 mm; 

18) blachy na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość minimalna 30 cm, 

grubość blachy ocynkowanej minimum 3 mm; 

19) wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2 m i muszą posiadać 

pionowe poprzeczki; 

20) ramy zewnętrzne barierki muszą być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30 mm i rurek 

16 mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN14974 lub równoważną; 

21) tylne i boczne barierki muszą być razem skręcone za pomocą śrub metrycznych; 

22) barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy wkrętu do drewna o zakończeniu 

sześciokątnym SW 17Ø10x90; 

23) coping ma być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy od 48 do 60,3mm i przymocowany 

do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur 

muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami. Copingiem na boxach może być też stalowy profil 

o wymiarach 50x30x2 mm. Na podestach, gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane 

blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 120 mm, aby chronić górną warstwę jezdną od 

uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal 

walcowana na zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone; 
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24) poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300 mm 

i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60. Wszystkie otwory w blachach muszą 

być rozwiercone i fazowane tak aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały; 

25) wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350-400mm i grubość 3mm. Muszą 

być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x60 

i wspierać się na konstrukcji minimum 60 mm. Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą 

stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię przejazdu. Na narożach i na kantach piramid 

progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście; 

26) wszystkie odsłonięte krawędzie wykonane z ciemnej wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej 

muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości 

w zakresie 30-50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250 mm za 

pomocą wkrętów typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach łukowych kątowniki muszą być 

wywalcowane (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub stosowania płaskowników). 

27) okucie górne na grinboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z płytą. 

W przypadku gdy grinbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo 

z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika 

o minimalnych wymiarach 50x50mm ora z grubości ścianki co najmniej 3 mm; 

Bezpieczeństwo 
1) w widocznym miejscu przy wejściu na skatepark należy zamontować regulamin z instrukcją 

użytkowania skateparku oraz tablicę z informacją o terenie możliwości wystąpienia powodzi; 

2) dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie 

instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania obiektu; 

3) wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem 

osób uprawnionych; 

4) wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności itp. oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi 

przez producentów; 

5) wszystkie urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym 

niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 – 

Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub 

równoważną). 

Tolerancje 
1) wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą; 

2) copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu; 

3) wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru; 

4) wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne; 

5) wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem; 

6) wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów. 

Płyta skateparku  
Podbudowa: 

1) kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm – grubość 15 cm, 

2) kruszywo łamane o frakcji 31,5 – 63,0 mm – grubość 15 cm, 

3) warstwa chudego betonu C8/10 – grubość 10 cm. 

Powyższe rozwiązania podbudowy należy traktować jako przykład. 

Podbudowa musi zostać opracowana przez konstruktora na bazie badań geologicznych gruntu.  

Nawierzchnia płyty  
Betonowa płyta skateparku jako posadzka przemysłowa grubości minimum 15 cm musi zostać 

wykonana z betonu C30/37 (B37) hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 Zbrojenie płyty 

zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. 

Wierzchnia warstwa płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz pokryta bezbarwnym 

impregnatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonych na bazie 

rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej. 

W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego max. 5 m x 5 m na 

głębokość 1/3 grubości płyty, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć 

sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. 

Płyta musi mieć jednostronny spadek w przedziale 1-1,5% w kierunku kortów tenisowych i być odporna 

na punktowe uderzenia. 

Nawierzchnia płyty musi być idealnie równa i gładka tak aby wszystkie blachy najazdowe stykały się 

z podłożem i tworzyły swobodną linię przejazdu.  
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Nawierzchnia z kostki betonowej: 

− 6 cm - grubość kostki,  

− 3 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 

− 5 cm – podbudowa z betonu klasy C8/10 

− 10 cm – warstwa podsypki z piasku 

− kolor kostki – szary. 
Elementy małej architektury: 

Ławka drewniano-metalowa z oparciem: 

− długość minimum - 150 cm, 

− szerokość - 60 cm, 

− ilość – 3 szt. 
Kosz na śmieci metalowy z daszkiem: 

− wysokość całkowita kosza około – 120 cm, 

− pojemność pojemnika – 30-35 litrów, 

− ilość – 3 szt. 
Zabezpieczenie/wykończenie powierzchni kosza – stal ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo. 

Stojak na rowery: 

− pięciostanowiskowy, 

− ilość – 2 szt. 
Ocynkowany, montaż w betonowym fundamencie. 

Regulamin skateparku oraz tablica informacyjna o możliwości wystąpienia powodzi: 

− wolnostojący stojak o konstrukcji stalowej malowany proszkowo z wodoodporną tablicą 
wykonaną z trwałego materiału o wymiarach minimum 50-70 cm. Treść tablic – nadruk na folii 
samoprzylepnej zabezpieczony emulsją odporną na promienie UV. 

8. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

2) Urządzenia muszą być wykonane według normy PN-EN 14974. Wykonawca dołączy certyfikaty 

na zamawiane urządzenia. Wszystkie urządzenia drewniane skateparku muszą posiadać 

certyfikat np. TÜV, COBRABiD-BBC, czyli urządzenia muszą być oznaczone znakiem Zgodności 

co daje gwarancję, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez 

niezależną Jednostkę Certyfikującą. Firma certyfikująca musi posiadać akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji (PCA). 

3) W założeniach Inwestora jest wybudowanie obiektu wzorcowego, będącego przykładem 

połączenia najlepszej jakości robót, materiałów oraz ciekawych walorów architektoniczno-

funkcjonalnych. 

4) Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

5) Kontroli Inwestora będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie technicznym – przed złożeniem wniosku przez 

Wykonawcę zgłoszenie budowy – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

technicznych, 

c) wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją 

projektową. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: wykonania podbudowy z kruszywa z 

zagęszczenie poszczególnych warstw, szalunków, zbrojenia konstrukcji, sposobu 

przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu 

i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu. 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem 

technicznym, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

e) Inwestor przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy. 

f) Inwestor ustala następujące rodzaje odbiorów:  

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiór częściowy,  

− odbiór końcowy, 
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−  odbiór pogwarancyjny. 

6) Inwestor ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Płatność za przedmiot 

zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową; 

7) Wymagania szczegółowe w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

Zakres prac w projektowych ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. 

b) projekt techniczny dla wszystkich branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013.1129 z późn. zm.) wraz z projektem 

wyposażenia obiektu – 4 egz. 

c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej, na podstawie – Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 4 egz.  

d) kosztorys inwestorski robót budowlanych, 

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza, 

g) niezbędne uzgodnienia do zgłoszenia budowy, 

h) inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych.    

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Informacje ogólne 

1) Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 i jest ujęta 

w budżecie miasta w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 pn. „Skatepark przy ulicy 22 Stycznia” 

2) Inwestor dysponuje decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na część działki 

nr 2872 obręb 202 położonej przy ulicy 22 Stycznia w Przemyślu, nieruchomość ta stanowi 

własność Gminy Miejskiej Przemyśl w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. 

3) Pozyskanie/opracowanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej we własnym 

zakresie przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczne gruntu i na ich podstawie 

zaprojektować konstrukcję obiektu. 

2. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane; 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065); 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego; 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

5) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

6)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno użytkowym; 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

10) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, 

11) Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 

12) Norma PN-EN 14974:2019-07, Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub 

równoważną, 
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13) Norma PN-EN 14974+A1:2010, Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną. 

14)  Inne przepisy i normy budowlane związane z planową inwestycją.  

3. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 

nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane 

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. oraz muszą być zastosowane zgodnie z 

kartami technicznymi producentów. 

4. Wszystkie urządzenia sportowe i rekreacyjne zainstalowane na terenie objętym niniejszym 

opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

użytkowania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14974 lub równoważną. 

 

Opracował: 

Mariusz Juszczyk 

U.M. Wydział RIF 
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1. Mapa zasadnicza z planowaną lokalizacją skateparku,  
działka nr 2872 obręb 202 

 

 

Teren przeznaczony na skatepark 
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2. Koncepcja docelowa skateparku  z  wybranymi  urządzeniami/przeszkodami                                  i  
elementami  małej  architektury 
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