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Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
I.

Stan istniejący płyty żelbetowej skate parku - opis obiektu.
Skate park zlokalizowany są w południowo-zachodnim narożniku
działki, przy ciągu pieszo-jezdnym do kolistego placu przed głównym
wejściem do Hali.
Na podobiekt składają się następujące elementy:
– płyta jezdna betonowa o gładkiej nawierzchni, o wymiarach
43,28x18,36 m, obwiedziona korytem z kostki brukowej z
wpustami odprowadzającymi wodę deszczową
– trybuna betonowa z trzema poziomami do siedzenia - o
wymiarach LxSxH = 22,0x2,25x1,35 m
– murek oporowy betonowy - od strony drogi dojazdowej, z
balustradą zabezpieczającą na fragmencie murku przy różnicy
wysokości pomiędzy drogą i placem wynoszącej ponad 50 cm
Płyta jezdna.
Konstrukcję zaprojektowano z trzech oddylatowanych od siebie płyt
grubości 30 cm . Od strony drogi ścianki oporowe.
Płyty jezdne – żelbetowe monolitycznie wylewne z betonu B30 (W8)
i stali AIIIN (BSt500S) . Wierzchnią warstwę płyt utwardzona
mieszanką do utwardzania powierzchniowo - posypką syntetyczną.

II.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót polegających na wykonaniu na istniejącej płycie skate
parku przeszkód i urządzeń do „skate parku” oraz strefy „street workout”
1. WYKONANIE PRZESZKÓD – URZĄDZEŃ SKATE PARKU.
Montaż żelbetowych elementów na istniejącej płycie skate parku :
1. Quater pipe 45 stopni - wymiary : 360x1135x150 [cm]
2. Platforma wielofunkcyjna wymiary 1342x1004x22/55/90
[cm]
3. Funbox piramida - wymiary 497x993x95 [cm]
4. Bank ramp 35st z 2x grindbox - wymiary 476x1489x100 [cm]
5. Poręcz prosta - wymiary 450x6x36 [cm]
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Poniżej rzut płyty skate parku wraz z planowanymi przeszkodami /
urządzeniami.

2.1

str. 2

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA :

(Załącznik nr………………. Do SIWZ)

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

str. 3

Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub
ścian, zbrojonych siatką fi 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton
C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie
chronić ich krawędzie (załącznik nr.1). Rdzeń (szalunek tracony)
przeszkód o większych gabarytach stanowi wypełnienie ze
styropianu - minimum EPS 200.
Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii
torkretowania na mokro – beton nakładany metodą natryskową przy
użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku betonu, musi
obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i
legitymująca się odpowiednim uprawnieniami (załączniku nr 2).
Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki
muszą być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak
najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów.
Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których
projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym
powinny być fazowane. Poprawia to trwałość krawędzi elementów
skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego
użytkowników
Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku,
ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla
użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo
śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować
się tylko na bokach przeszkód.
2.2 STAL
Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy
w przedziale od 48 do 60,3 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione
stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom (załącznik nr 4).
Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia
(stal walcowana na zimno).
Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze
do ślizgania się muszą być wtopione i zakotwione w elemencie na
którym są osadzone.
Profile ochronne na przeszkodach do muszą mieć minimalny wymiar
40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm)
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Profile na elementach takich jak grindbox czy ławka betonowa
muszą być osadzone na równo z górną powierzchnią elementu.
Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej
zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej płyty. Element tak
zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwały.
Niedopuszczalnym jest, aby poręcze i ławki były przykręcane do
płyty, stopy mogą stwarzać niepotrzebne zagrożenie dla
użytkowników przez wystające z powierzchni płyty elementy
montażowe (załącznik nr 5).
Barierki ochronne
Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki
ochronne wzdłuż tyłu i boków (nie dotyczy to wysokich funboxów do
skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi
do zwiększenia ryzyka wypadku)(załącznik nr 6).
Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały
nikogo do wspinania się.
Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co
najmniej 1,2m.Poręcze muszą być wykonane ze stali
galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach
zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi
zmianami.
Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za
pomocą śrub metrycznych.
Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków
montażowych.
Gabaryty urządzeń muszą być dostosowane do wielkości pola skate
parku i mogą się różnić o 5-10% w stosunku do wielkości
projektowanych.
Nazwy urządzeń zachowano w zwyczajowej formie występującej w
skateingu – brak polskich odpowiedników.

2.3 DODATKOWE WYTYCZNE TECHNICZNE :
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2.4 TOLERANCJE :
Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione
galwanizowaną stalą.
Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię
blatu.
Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od
określonego wymiaru.
Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności
od kątów.

2. MONTAŻ ELEMENTÓW STREET WORKOUT
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SPECYFIKACJA FLOWPARKU Line L :
Wymagania dot. urządzeń:
Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min.
33,7 mm i grubość ścianki większą niż 2,8 mm.
Rury o średnicy 33,7 mm dłuższe niż 1,4 m powinny mieć ściankę o
grubości min. 5 mm.
Dopuszcza się stosowanie rur lub prętów o średnicy 27 mm na
długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane oraz
pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy) lub
grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób
uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów FlowParku przy
użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami
polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób
uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.
Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem
minimalnym 3 mm.
Każdy element i konstrukcja spawana musi być wykonana przez
spawacza z minimum 5-letnim udokumentowanym doświadczeniem.
Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez
zakotwiczenie do fundamentu betonowego (beton min. C20/25,
dawniej B25), sięgającego minimum 1 m pod poziom gruntu.
Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.
Nie jest wymagana bezpieczna nawierzchnia. Dopuszcza się
umiejscowienie urządzeń na podłożu naturalnym (trawa, kora, żwir).
Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji:
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Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, gwarantujący
że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane
przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą (np. TÜV
Rheinland).
Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z
wymaganiami normy EN 16630:2015.
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z
wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun.
Wymagania dot. Wykonawcy:
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję
urządzeń i elementy metalowe.

Wizualizacja „FlowParku Line L”

Rzut „FlowParku Line L”
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Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji innego producenta z zachowaniem
tej samej funkcjonalności i parametrów technicznych.
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Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia:
Zamówienie winno być wykonane zgodnie ze złożoną ofertą,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i
zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.
Zamówienie winno być wykonane przy użyciu materiałów własnych
Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac.
Gwarancja i rękojmia udzielana jest na okres min. 36 miesięcy.
Potwierdzenie udzielonej gwarancji zostanie dokonane po
zakończeniu prac w postaci Karty Gwarancyjnej.
Wszelkie
materiały
do
wykonywania
inwestycji
powinny
odpowiadać wymaganiom zwartym w normach państwowych lub
świadectwach
ITB
dopuszczających
dany
materiał
do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Przed przystąpieniem robót budowlanych, należy sprawdzić
wymiary w naturze.
Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - w czasie prowadzenia robót,
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zabezpieczania
terenu robót.
W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać
umieszczona instrukcja użytkowania skateparku.
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Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje
ryzyko kontuzji podczas użytkowania.
11. Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe 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.
10.

IV.
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Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92 , poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401).

