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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

(PFU) 
 
 
 
Nazwa zamówienia: 
 
Zaprojektowanie i remont placu zabaw, remont 2 łazienek oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 80 przy ulicy Armii Krajowej 34 w 
Białymstoku 
 
 
 
Kody CPV: 
 
45.11.27.23-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
37.53.52.00-9  wyposażenie placów zabaw 
71.32.00.00-7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.21.13.10-5 roboty budowlane w zakresie łazienek 

 

 
  
 
Zamawiający: 
Przedszkole Samorządowe Nr 80,  ul. Armii Krajowej 34 
 
Sporządziła: 
Elżbieta Hajduczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

II. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 

III. CZĘŚĆ  GRAFICZNA 
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Białystok dn. 07.06.2019 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.Przedmiot zamówienia 
 
- wykonanie dokumentacji projektowej oddzielnie dla placu zabaw i oddzielnie dla łazienek 
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad remontem 
- wykonanie remontu 2 łazienek 
- wykonanie remontu placu zabaw 
- wykonanie remontu schodów wyjściowych z budynku 
- wykonanie siedzisk z desek kompozytowych  na obudowie  piaskownicy wykonanej z cegły.   

 
 
 

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działkach  nr. ewid. 491/5, 492/12, 492/15, 
493/13, 672/16, 831/11, 833/15 obręb 4, przy ul. Armii Krajowej 34  w Białymstoku. 
Zamierzenie budowlane  realizowane będzie jako  plac zabaw o powierzchni ok 2000 m2. 

Teren przeznaczony pod remont placu zabaw obecnie użytkowany jest jako plac zabaw z 
wyposażeniem nadającym się do wymiany. 
Remont łazienek opisany jest w załączniku nr 5 do PFU. 
Wymagania odnośnie dokumentacji w załączniku nr 6 do PFU 

 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

               1.2.1.Powierzchnia placu zabaw  ok 2000 m2. 
               1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do 
użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę 
oraz wykonanie prac budowlanych objętych zamówieniem placu budowy.  

1.2.3. Zestawienie działek geodezyjnych 
 działki 491/5, 492/12, 492/15, 493/13, 672/16, 831/11, 833/15 obręb 4,  

Białystok 
   Obecne zagospodarowanie działki - ogrodzony teren z urządzeniami zabawowymi 

nadającymi się do demontażu oraz naprawa schodów prowadzących z budynku na plac 
zabaw i wykonanie siedzisk z desek kompozytowych  na obudowie  piaskownicy 
wykonanej z cegły.  
1.2.4. Ukształtowanie tereny: 
      Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie 

przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego 
ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji urządzeń zabawowych.  

1.2.5. Pozostałe elementy zagospodarowania działek 
      Na terenie  znajdują się drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej i betonowej, 

oraz tereny zielone. Na obszarze, na którym ma powstać plac zabaw obecnie 
znajdują się urządzenia placu zabaw, które nadają się do likwidacji ze względu na 
duży stopień zużycia. Do terenu placu zabaw prowadzą schody wyjściowe z 
budynku, które wymagają naprawy. Na terenie inwestycji znajdują się 2 piaskownice 
obudowane murkami z cegły, na których należy wykonać siedziska z desek 
kompozytowych.  

 



 

 3

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu 
placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: 
 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.); 

1.3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje 
administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane. 

1.3.3. W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi 
również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz 
dokumentacji powykonawczej, 

1.3.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  
 koncepcję programowo - przestrzenną    - 2 egz. 
 projekt budowlany, wykonawczy    - 4 egz. 
 przedmiar robót budowlanych     - 2 egz. 
 kosztorys inwestorski                                                              - 2 egz. 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz. 

 
1.3.5. Inne uwarunkowania. 

 Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy kopię mapy 
zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych; 

 Powstałe w trakcie wykonywania robót: 
 materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego 

wbudowania, Wykonawca złoży na terenie przylegającym do placu 
zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

 nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu 
zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy 
w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów 
i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie 
technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 
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 dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa wymienionymi w CZĘŚCI  INFORMACYJNEJ  pkt 1.3.1. 

 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
          1.4.1.Informacje ogólne. 

      W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
 wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - 
użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na 
rozpoczęcie robot. 

 dostarczyć i dokonać montażu nowych fabrycznie urządzeń zgodnie z 
dokumentacja techniczną,  

 wykonać inne roboty budowlane – remont schodów oraz wykonanie siedzisk na 
obudowach piaskownic. 

 uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do 
dopuszczenia obiektu do użytkowania ( jeśli takie są wymagane) 

 przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, 
dotyczące sposobu użytkowania urządzeń.  

 
          1.4.2. Opis ogólny zadania inwestycyjnego. 
 
                1.4.2.1.Opis ogólny 
 

   Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom 
różnych grup wiekowych oraz o różnym stopni sprawności fizycznej i 
intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu 
rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form 
zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, 
czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być 
zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do 
ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie 
oraz kolorowe huśtawki).  
Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, 
powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być 
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie 
powierzchni placu zabaw:  

 nawierzchnią bezpieczną- piaskową jako bezpieczne strefy przy 
montowanych urządzeniach 

 nawierzchnią trawiastą – w przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej 
podczas wykonywania robót przy montażu urządzeń należy ją naprawić. 

 
                1.4.2.2. W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy wykonać: 

 
 Dokumentację projektową oddzielnie dla placu zabaw i oddzielnie dla 

łazienek 
 sprawować nadzór autorski nad remontem 
 Remont 2 łazienek 
 Plac zabaw – poszczególne urządzenia 
 Remont schodów wyjściowych z budynku 
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 Wykonanie siedzisk z desek kompozytowych  na obudowie  
piaskownicy wykonanej z cegły.      

 
                    Nawierzchnie: 

 nawierzchnia piaskowa – bezpieczna (dotyczy stref bezpieczeństwa 
urządzeń zabawowych) 

 nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostałego terenu) 
 
                1.4.3. Opis urządzeń  znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU  
 

 Opis przykładowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych: co do rodzaju użytego 
materiału (surowiec, przekroje, rodzaj montażu) , funkcji zabawowych urządzeń . 

 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

              
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

   
2.1.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – 

sprzętu rekreacyjnego:  
a) powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji; 
b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,  
c) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów. 

d) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający 
zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w 
dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw. 

e) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą 
być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe z 
osobna potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą  

PN-EN  1176: 2009.  
Nie dopuszcza się certyfikatów modułowych. 
 

f) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna 
zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu 
zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów 
alarmowych. 

 
Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych 
urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU wraz z 
opisem przykładowych urządzeń zabawowych. 

         
2.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw. 

Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów 
betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników, w 
tym krawężników i obrzeży betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko 
jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki. 
Obrzeża betonowe stosować jako „zatopione” – zrównane z sąsiadującymi 
terenami zielonymi. 
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                  Nawierzchnia piaskowa 
 Projektuje się nawierzchnię piaskową, przepuszczalną, 
  W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na 

nawierzchni spadek ~1,0 %.  
 Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm: 

 PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
 PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 

upadki 
 Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które 

posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach 
budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego 
systemu 

 
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w 
Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072);  

 
Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z opracowaniem: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” 
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom I Budownictwo ogólne., na   
podstawie których należy opracować Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót. 

 
2.3. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich 

wykonania. 
 
2.4.  Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać do istniejących elementów 

zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni). 
 

2.5. Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem 
nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie 
stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) – lokalizacja w odległości nie 
mniejszej niż 10m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii 
rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  

 
 
W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów 
technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby 
zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i 
przepisów oraz założone parametry projektowe. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
remontowego znajdują się w CZĘŚCI OPISOWEJ  PFU. 
 

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
remontowych, w szczególności: 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do PFU -  Wypis z rejestru gruntów 
 

      ZAŁĄCZNIK NR 2 do PFU -  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów  projektowych 
 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
Załącznik NR 3 do PFU - Opis przykładowych urządzeń zabawowych i wytyczne odnośnie 
wykonania 
 
Załącznik NR 4 do PFU – Opis schodów i desek kompozytowych  na siedziska 
 
Załącznik NR 5  do PFU – Wytyczne łazienki 
 
Załącznik NR 6 do PFU – Wymagania odnośnie dokumentacji projektowej 
 
Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i 
ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi 
zawartymi w PFU.  
 
 
Tablica informacyjna z regulaminem, Tablica z regulaminem określającym zasady i warunki 
korzystania z placu zabaw oraz wskazującym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych 
 
 
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne. 
 
Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 
 
Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: 
drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie 
warunków atmosferycznych. Łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach.  
 
 
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być 
odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


