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Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji części trybun na stadionie lekkoatletycznym 

w Pile przy ul. Żeromskiego 90 dz. nr 236/2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile 

ul. Bydgoska 76 

64-920 Piła 

  



 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY  
 
 
Obiekt: stadion lekkoatletyczny w Pile  

Adres:  ul. Żeromskiego 90; 64-920 Piła 

Podstawa opracowania:   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.,(Dz.U z 2004 r. nr 202 poz. 2072 

z późn.zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. 

U. Nr 130 poz.1389); 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), 

- innymi obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami związanymi z ochroną środowiska itd. 

 

Dokumentację techniczną należy wykonać  i  dostarczyć wraz ze spisem zawartości w następujących 

ilościach egzemplarzy: 

- projekt budowlany - 5 szt 

-projekt wykonawczy - 5 szt 

- przedmiar robót – 5 szt 

Kosztorys nakładczy – 5 szt 

- kosztorys inwestorski – 5 szt 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 szt. 

  Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na nośnikach elektronicznych, np. na płytach CD/DVD – 

po 3 komplety. Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać SST oraz 

przedmiar i kosztorys ofertowy, drugi nośnik winien zawierać przedmiar i kosztorys inwestorski, trzeci 

nośnik winien zawierać dokumentację techniczną (część rysunkowa i opisowa) wraz 

z uzgodnieniami.   

Wykonawca winien dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, 

a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji kompletnego przedmiotu 

zamówienia  

 

Kody CPV:  

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 

45212224-2 Stadiony 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

 

Zamawiający:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile; ul. Bydgoska 76; 64-920 Piła. 



Zamówienie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj''. 

 

Program funkcjonalno użytkowy  

1.  Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:  

• Strona tytułowa  

• Część opisowa  

• Część informacyjna 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja 

części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników)na stadionie lekkoatletycznym w Pile 

przy ul. Żeromskiego 90 dz. nr 236/2". 

3. Zamówienie obejmuje:  

Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

A. Wymagania ogólne.   

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

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. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton lub prefabrykaty) będą 

wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę i częstotliwość tych badań 

określą specyfikacje techniczne. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

1) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne realizacji 

robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

2) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym 

i w specyfikacjach technicznych, 

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

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, 

receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

sposobu ułożenia betonu i jego pielęgnacji a także kontroli wyrobów gotowych prefabrykatów. 

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 



Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór po okresie gwarancji i rękojmi. 

 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe  wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich 

robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty tymczasowe 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia nie będą opłacane odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

zamawiający traktuje, szalunki, rusztowania, koszty związane z placem budowy. 

 

B.  Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia wykonany będzie na istniejących trybunach stadionu w Pile przy 

ul. Żeromskiego 90. Istniejącą część trybuny betonowej z zamontowanymi 

siedziskami  przeznaczono do rozbiórki. 

 

C. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe i szczegółowe właściwości funkcjonalno- 

użytkowe  

Wykonane trybuny powinny być zrealizowane z zachowaniem możliwości zamontowania 2.500 

miejsc siedzących .  

Powierzchnia siedzisk powinna być gładka, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania 

przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglone krawędzie oraz charakteryzować się wysoką 

odpornością na akty wandalizmu. Siedziska powinny posiadać tabliczki z kolejnymi numerami, 

zamocowane w bezpieczny i trwały  sposób.   

Materiały użyte do realizacji  

Materiały użyte  do budowy powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia. 

Wykonawca przygotuje dokumentację w celu właściwej realizacji prac. 

 

Zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji  projektowej : 

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno być poprzedzone wykonaniem szczegółowego 

przeglądu technicznego obiektu, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, z których będzie 

w sposób jednoznaczny wynikał stan techniczny jego elementów. Wszelkie opłaty za wykonane 

ekspertyzy i niedoszacowania w ilości robót obciążają Wykonawcę . 

Minimalne wymagania w zakresie siedzisk  - charakterystyka produktu 

Siedziska wykonane z polipropylenu z dodatkami uszlachetniającymi nadającymi materiałowi 

standard palności zgodnie z normą EN-ISO 11925-2:2004 przy oddziaływaniu krawędziowym 

płomienia przez 60 sekund, materiał sklasyfikowany jako trudno zapalny zgodnie z EN1021-1 

i EN1021-2 oraz co najmniej jako toksyczny zgodnie z normą PN-88/B-02855. Siedziska spełniają 

wymagania w zakresie wytrzymałości zgodne z normą EN12727 na poziomie czwartym, poziom 



intensywny i posiadają atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. 

Siedziska muszą być produkowane metodą rozdmuchu  poprawiającego wytrzymałość 

siedzisk poprzez nadanie im na całej powierzchni, w horyzontalnym i wertykalnym przekroju 

bryły podwójnej ścianki. Nie dopuszcza się stosowania jednościankowych siedzisk 

produkowanych metodą wtrysku. Krzesła muszą charakteryzować się wysokością oparcia na 

poziomie minimum 30cm licząc po wewnętrznej stronie siedziska i wysokością czaszy siedziska 

mierzoną po tylnej stronie oparcia nie mniej niż 40 cm od płaszczyzny trybuny. Głębokość czaszy 

siedziska na poziomie maksymalnie 40 cm i szerokości nie mniejszej niż 45 cm. Na górnej krawędzi 

oparcia, w widocznym miejscu, siedziska posiadają wgłębienie na aluminiową numerację 

przytwierdzaną za pomocą nitów. Mocowanie siedziska odbywa się do płaszczyzny poziomej 

prefabrykatu za pośrednictwem czterech kotew rozporowych, miejsca mocowań maskują zatyczki, 

jednakowe skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich wyjęcie bez zastosowania ostrych 

narzędzi. Krawędź przednia siedziska wystaje poza obrys linii trybuny na nie mniej niż 2 cm co jest 

dodatkowym elementem poprawiającym komfort użytkowania. 

W celu potwierdzenia powyższych wymagań wykonawca jest zobowiązany posiadać poniższe 

dokumenty : 

1. Karta techniczna określająca parametry oraz metodę produkcji . 

2. Sprawozdanie ( atest ) wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa  zgodnie z EN12727 

3. Sprawozdanie z badań w zakresie palności zgodnie z EN-ISO 11925-2 (próba krawędziowa 

i powierzchniowa zapalności materiału) 

4. Sprawozdanie z badań w zakresie palności zgodnie z EN1021-1 i EN1021-2 (papieros i zapałka) 

5.  Sprawozdania z badań  toksycznych produktów spalania zgodnie z PN-88/B-02855 

6. Atest higieniczny 

 D. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych.   

Wysokość stopni betonowych ich szerokość i głębokość, a także sposób zamocowania siedzisk 

(odległość między rzędami w sektorze, odległość między siedziskami w szeregu), oddzielenie 

sektorów schodami jako drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymogom określonym przez Prawo 

budowlane i Biuletyny Polskiego Związku Piłki Nożnej  lub PZLA 

E. Wykonanie robót budowlanych obejmuje:   

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne wraz z transportem urobku na odkład. 

Wykonanie trybuny żelbetowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej   .   

2. Dostarczeniu i zamontowaniu 2.500 szt. siedzisk z polipropylenu , w kolorze seledynowym.  

Siedziska muszą posiadać dokumenty wyszczególnione powyżej . 

F. Inne uwarunkowania wpływające na zakres realizacji prac  

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób aby podczas realizacji nie została 

uszkodzona nowo wykonana infrastruktura sportowa. W przypadku uszkodzenia 

powyższych  elementów wykonawca jest zobowiązany   do  uwzględnienia podczas realizacji robót 

sytuacji w której mogą zostać uszkodzone nowo wykonane elementy sportowej nawierzchni, która 

objęta jest 5 letnią  gwarancją i rękojmią. Za zniszczenia i za ewentualną utratę gwarancji i rękojmi 



odpowiada wykonawca realizujący niniejszą inwestycję . W przypadku uszkodzenia infrastruktury 

sportowej wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia  a  kosztami utraty gwarancji i rękojmi 

zostanie obciążony w wysokości 89 400,00.  W przypadku utraty gwarancji wykonawca wyraża zgodę 

na obciążenie go powyższą kwotę, która zostanie potrącona z należności za realizowaną inwestycję. 

Zamawiający może dochodzić dodatkowych  roszczeń przekraczających powyższą kwotę. 

 Minimalne wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego.  

Wymaga się aby wykonawca wykazał się minimalnym doświadczeniem pozwalającym na 

prawidłowe wykonanie inwestycji .. 

Wykonawca , który w ciągu ostatnich  5 lat a jeśli okres sprawdzenia działalności jest 

krótszym   w tym okresie zaprojektował i wykonał co najmniej 2 roboty w zakres których wchodziło 

co najmniej wykonanie dokumentacji projektowej i na tej podstawie budowa, przebudowa, 

rozbudowa lub modernizacja trybun. W ramach jednej  z w/w robót wykonawca jest zobowiązany 

do wykazania, że zakres zaprojektowanych i wykonanych trybun obejmował co najmniej 1500 

miejsc siedzących o wartości co najmniej 2 mln zł. 


