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Podstawa opracowania:
−
−
−
−
−
−
−
−

Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Umowa nr 1/2017/ZO zawarta w Radomiu w dniu 03.03.2017, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Radomiu a Struktura Studio Jakub Rożniatowski
wizja lokalna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu
Borki przy ul.Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego – „ZALEW BORKI”
kopia mapy zasadniczej
kopia mapy ewidencyjnej
uzgodnienia, konsultacje i wytyczne zamawiającego
obowiązujące przepisy prawa
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III.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu prac budowlanych
Powierzchnia i kubatura hal wynika z:
• potrzeba Zamawiającego, określonych w umowie, ustalonych podczas spotkań
konsultacyjnych oraz korespondencji
• wielkości istniejących kortów
• warunków funkcjonalno-przestrzennych, takich jak:
- istniejącego układu urbanistycznego kortów
- istniejącego układu komunikacyjnego
- zagospodarowania działki
- warunków technicznych realizacji robót

•
•
•
•
•
•
•
•

Na podstawie powyższych przyjęto, że zadaszenie kortów będzie posiadać następujące
parametry techniczne:
ilość konstrukcji halowych
- 3szt.
Długość pojedynczego obiektu
- ok. 40m
Szerokość pojedynczego obiektu
- ok. 21m
Powierzchnia zabudowy pojedynczej hali
- ok. 840m2
Powierzchnia zabudowy łącznie
- ok. 2520m2
wysokość projektowanych hali
- min. 8m
kubatura pojedynczej hali
- ok 6900m3
kubatura łącznie
- ok.20700m3

Zakres prac budowlanych.
•

•
•
•

W ramach prac budowlanych należy przeprowadzić:
prace przygotowawcze, w tym zapewnienie wjazdu dla samochodów ciężarowych,
ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych i
infrastrukturalnych, w tym inwentaryzacja istniejącego fundamentu znajdującego się w
rejonie kortów przeznaczonych do zadaszenia (korty nr 1,2,3 - Załącznik nr 4)
zlokalizowanego po stronie wschodniej, zabezpieczenie nawierzchni istniejących kortów
objętych zakresem przedmiotowych prac, demontaż i zabezpieczenie wyposażenia stałego
kortów (siatki, słupki ogrodzenia)
Likwidacje zbędnych elementów infrastruktury techniczne, oraz niezbędne przekładki
Prace ziemne, budowa fundamentów, oraz prace sieciowe
budowa obiektów kubaturowych (hali)

4
Struktura Studio Jakub Rożniatowski

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI
przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”

•
•

prace związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu wokół obiektów kubaturowych,
wraz z odtworzeniem elementów uszkodzonych podczas budowy.
prace porządkowe

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

61/5,

1.2.1 Lokalizacja
Teren planowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części Radomia, w dzielnicy
Borki. Planowana inwestycja, zlokalizowana przy ul. Bulwarowej 19, obejmuje działki, 60/1, 61/3,
62/1; 63/1, 64/1; 65/1, 66/1, 67/4, 68/2, ark. 73 obr. VII, i 636/8 ark. 72 obr VI/1

Widok satelitarny z oznaczeniem lokalizacji inwestycji

1.2.2

Opis terenu inwestycji

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul.Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej,
Suchej zwanego – „ZALEW BORKI” - teren oznaczony w planie jako US – teren strefy usług i
rekreacji. Teren przeznaczony na inwestycję jest obecnie częściowo zagospodarowany. Znajduje się
na nim kompleks 8 odkrytych kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza socjalnego, parkingami,
chodnikami oświetleniem terenu, stacją trafo, oraz infrastrukturą techniczną. Pozostała część
przedmiotowych działek jest niezainwestowana, pokryta niską roślinnością trawiastą oraz nielicznymi
drzewami. Po stronie wschodniej znajduje się zalew Borki. Powierzchnia terenu sąsiadującego z
przedmiotowymi kortami delikatnie opada w kierunku zalewu, tworząc skarpę wokół kortów, o
wysokości dochodzącej do 1,5 od strony wschodniej i północnej.
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Rzędna posadzki zrealizowanych kortów kształtuje się w przedziale od 157,60 do 157,75mnpm.
Natomiast rzędna istniejącego terenu wokół zespołu kortów kształtuje się w granicach 157,80 do
156,60mnpm.
Szczegóły zagospodarowania terenu przedstawione są na Załączniku nr 3
1.2.3

Komunikacja

Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest z ulicy Bulwarową, poprzez istniejące zjazdy.
1.2.4

Istniejące uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie oraz w najbliższym sąsiedztwie znajduje się infrastruktura podziemna
niezbędna do funkcjonowania obiektu.
−
−
−

Od strony zachodniej, w ulicy Bulwarowej przebiegają:
kolektor kanalizacja deszczowej kd1400
sieć gazowa gn150
wodociąg miejski wo500

−
−
−
−
−
−
−

Na działkach należących do inwestora znajdują się:
stacja trafo z liniami kablowymi SN i NN
wewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca i oświetleniowa
linia kablowa eWD1
przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym
przyłącza kanalizacji sanitarnej
sieć wody woD100
przyłącza wody

−
−
−
−
−

W sąsiedztwie kortów przeznaczonych do zadaszenia znajdują się następujące elementy
infrastruktury technicznej:
sieć wody woD100
sieć kanalizacji sanitarnej KsD200
przyłącza kanalizacji deszczowej kdD300 – kdD400
instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej
instalacja oświetlenia kortów

−
−
−
−

Bezpośrednio na terenie przedmiotowych kortów znajdują się następujące elementy
infrastruktury podziemnej:
wodociąg woD
instalacja kanalizacji deszczowej
instalacja oświetlenia
instalacja odgromowa

−
−
1.2.5

Orientacyjną lokalizację powyższych elementów infrastruktury pokazują:
załącznik 2 – kopia mapy zasadniczej
Załącznik 3 - kopia projektu zagospodarowania terenu będącego podstawą do realizacji
istniejącego zespołu kortów wraz z budynkiem socjalnym
Uwarunkowania planistyczne

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul.Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej,
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Suchej zwanego – „ZALEW BORKI” - teren oznaczony w planie jako 3US – teren strefy usług i
rekreacji. Sąsiaduje po stronie wschodniej i południowej z terenami oznaczonymi jako ZP – teren
zieleni urządzonej, w tym parkowej ; a po stronie zachodniej z drogą publiczną ul. Bulwarową, nie
objętą zakresem niniejszego planu.
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Studium wykonalności:
Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż planowane zamierzenie inwestycyjne, tzn
zadaszenie kortów tenisowych na terenie Ośrodka Borki, jest zgodne z zapisami
obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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1.2.6 Uwarunkowania hydrogeologiczne
Na etapie przygotowywania dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji zespołu kortów
tenisowych wraz z zapleczem socjalnym wykonano dokumentację pn. Geotechniczne
Badania Warunków Gruntowych Posadowienia. W ramach niniejszej dokumentacji wykonano
29 otworów próbnych o głębokości 3-8m.
Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że podłoże gruntowe badanego terenu
zbudowane jest z gruntów: niesposistych – pospółek, piasków średnich i drobnych;
małospoistych – piasków gliniastych; średniospoistych – glin piaszczystych; zwięzłospoistych
– glin pylastych zwięzłych, organicznych - gleby; oraz nasypowych – nasypów budowlanych.
Wyżej wymienione grunty zaliczono do 1-4 kategorii urabialności.
Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej ok. 154,00mnpm.
Stwierdzono, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.
Szczegółowy opis warunków gruntowych i wodnych znajduje się w kopi opracowania pn.:
„Geotechniczne Badania Warunków Gruntowych Posadowienia” stanowiącej załącznik nr 6
Jednocześnie zaznacza się, że obecnie poziom istniejącego terenu, będący jednocześnie
poziomem posadzki kortów tenisowych, został podniesiony w stosunku do poziomu terenu
istniejącego na etapie wykonywania badań.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.3.1

Opis planowanych obiektów
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia dla 3 kortów tenisowych,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.
Planuje się realizację 3 odrębnych, jednoprzestrzennych, niezależnie działających hali, z
zadaszonymi wejściami zlokalizowanymi od strony głównego ciągu komunikacyjnego, oraz z
możliwością łączenia modułowego w jednoprzestrzenny obiekt. Zadaszenia kortów mają być
zaprojektowane i wykonane w technologii hal – półbeczek z konstrukcją drewnianą łukową,
pokrytych membraną w systemie podwójnej powłoki PCV translucent, z poduszką powietrzną
pomiędzy powłokami. Posadowienie hal na stopach fundamentowych. Oświetlenie lampami LED.
Ogrzewanie promiennikami na gaz ziemny z możliwością alternatywnego zasilania na propanbutan, bez odprowadzania spalin.
1.3.2

Zagospodarowanie terenu

Planuje się zadaszenie 3 z 8 istniejących kortów tenisowych. Korty przeznaczone do zadaszenia
znajdują się w północno-wschodnim narożniku kompleksu. Planuje się realizację 3 niezależnych hal,
sąsiadujących ze sobą wzdłuż dłuższych boków. Wejścia dla użytkowników należy zlokalizować od
strony południowej, w ścianach szczytowych hal. Wejścia wychodzić będą bezpośrednio na główny
ciąg komunikacyjny, biegnący przez środek zespołu kortów. Wejścia do hal winny być zadaszone.
Jednocześnie zakłada się możliwość połączenia komunikacyjnego poszczególnych hal systemem
rozsuwanych zadaszonych kurtyn.
Szczegółowa lokalizacja przedmiotowych kortów przedstawiono na Załącznik 4 - Schemat lokalizacji
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planowanego zadaszenia kortów – plan zagospodarowania terenu wykonany na projekcie
zagospodarowania terenu będącym podstawą realizacji zespołu kortów wraz z budynkiem socjalnym
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
1.4.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.
Ponieważ hale projektuje się jako jednoprzestrzenne (bez wydzielonych pomieszczeń), poniżej
podano wyłącznie orientacyjną powierzchnie użytkową pojedynczej hali, oraz powierzchnie użytkową
łącznie
•
•

powierzchnia użytkowa pojedynczej hali
Powierzchnia użytkowa łącznie

- ok. 840m2
- ok. 2520m2

1.4.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu
w powierzchni netto.
Parametry powierzchniowo-kubaturowe obiektów będą wynikały z planowanych powierzchni
użytkowych, oraz parametrów technicznych i konstrukcyjnych zastosowanego systemu.
Udziału powierzchni ruchu w stosunku do powierzchni netto nie określa się.
1.4.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenie przyjętych parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników.
Przyjmuje się możliwość przekroczenia lub pomniejszenia wskaźników powierzchniowych i
kubaturowych o 10%, pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych określonych przez
Zamawiającego i zawartych w niniejszym opracowaniu
1.5
Planowana liczba użytkowników
Przyjmuje się użytkowanie hal wyłącznie na cele sportowo rekreacyjne, z wyłączeniem imprez
masowych. Wobec powyższego przyjmuje się, że w pojedynczej hali będzie przebywać do 50osób.

2.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1

Przygotowanie placu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać:
• inwentaryzację geodezyjną istniejących elementów terenu oraz infrastruktury
podziemnej, w tym (ogrodzeń, chodników i innych nawierzchni, elementów
oświetlenia, elementów uzbrojenia podziemnego z uwzględnieniem istniejącego
fundamentu zlokalizowanego pod kortami przeznaczonymi do zadaszenia)
• ogrodzenie terenu budowy
• zabezpieczenie wykopów
• przekładki lub likwidacje kolidujących elementów infrastruktury podziemnej
• wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca składowania materiałów budowlanych i
elementów systemu hal
• tymczasowy dojazd do terenu budowy wraz z koniecznym utwardzeniem nawierzchni
• w razie potrzeby wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego
• infrastrukturę zapewniającą zaopatrzenie placu budowy w konieczne media
Powyższe prace oraz organizacja placu budowy powinna umożliwiać niezakłócone funkcjonowanie
budynku socjalnego i pozostałych kortów w zakresie nie objętym niniejszą budową.
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2.2

Architektura.

Bryła.
Forma obiektów wynika ściśle z zastosowanej technologii. Wobec tego nie określa się wyrazu
architektonicznego.
Elewacje
Charakter elewacji wynika z zastosowania membrany PCV typu translucent.
Kolorystykę obiektu m.in. kolor membrany itp. należy uzgodnić z Zamawiającym, na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej

Wejścia
Każda z hal winna funkcjonować jako niezależny obiekt. Wobec tego dla każdej z hal planuje
się realizację wejść głównych dla użytkowników w ścianach szczytowych sąsiadujących
bezpośrednio z ciągiem komunikacyjnym pośrodku zespołu kortów. Drzwi należy wykonać
jako element systemu hal. Wejścia należy wyposażyć w zadaszenia.
Poza wejściami głównymi, hale należy wyposażyć w kurtynowy system otwierania boków hal
(prowadnica górna z możliwością zsuwania membrany do jednego z boków). Dla każdej z
hali, oba boki należy wykonać jako otwierane. Jednocześnie przejścia pomiędzy halami należy
wykonać jako zadaszone łącznikami systemowymi na całą szerokość otwarcia, z kurtyną z foli PCV.
2.3

Konstrukcja

Konstrukcja hal, systemowa, łukowa z drewna klejonego. Posadowienie w gruncie za
pośrednictwem stóp fundamentowych. Alternatywnie, na etapie przygotowywania dokumentacji, jako
posadowienie zadaszenia kortów, należy rozważyć wykorzystanie istniejących fundamentów.
Ostatecznego wyboru należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym, po przedstawieniu bilansu
techniczno-ekonomicznego.
2.4

Instalacje

Instalacje sanitarne.
Instalacja grzewcza i źródła ciepła.
Ogrzewanie hal za pośrednictwem promienników, zasilanych gazem ziemnym bez odprowadzania
spalin Montaż promienników wewnątrz hal. Projektowane promienniki, należy docelowo zasilić
gazem ziemnym z miejskiej sieci gazowej, poprzez planowane przyłącze i na warunkach zakładu
gazownictwa. Promienniki należy przewidzieć z możliwością zasilania gazem propan-butan, na
potrzeby którego należy zainstalować zbiorniki/k z gazem.
Uwaga: zamawiający nie przewiduje zakupu zbiornika/ów na gaz propan-butan, a jedynie wynajem
lub dzierżawę na koszt zamawiającego.
Instalacja ma być wykonana w technologi umożliwiającej przejście z zasialania gazen propan-butan
na zasilanie gazem ziemnym.
Każda z hal powinna posiadać indywidualny i niezależnie działający system ogrzewania.
Moc zainstalowanych promienników powinna zapewnić spełnienie wymagań temperaturowych
dla tego typu obiektów, zapisanych w obowiązujących przepisów
Celem podniesienia efektywności ogrzewania, w każdej z hal należy zainstalować po
minimum 2 wentylatory zrzutowe (destryfikatory). Ostateczna ilość destryfikatorów winna
zostać dobrana do kubatury wewnętrznej, zapewniając optymalny pod względem
ekonomicznym rozkład temperatur.
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Instalacja kanalizacji deszczowej.
W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć odprowadzenie spływających po
poszyciu hali wód deszczowych. Jako część systemu odprowadzenia wód deszczowych,
należy rozważyć istniejące odwodnienia liniowe zrealizowane pomiędzy poszczególnymi
kortami.

Instalacja elektryczna
Oświetlenie.
Oświetlenie hal należy zapewnić poprzez montaż projektorów ledowych w ilości i mocy
zapewniających spełnienie obowiązujących przepisów i norm.
Zainstalowany system oświetlenia powinien być całkowicie nieoślepiający.
Obecnie zainstalowane słupy oświetleniowe należy zdemontować w zakresie uzgodnionym z
zamawiającym.
Instalacja odgromowa
Obiekty należy wyposażyć w instalację odgromową, zgodną z obowiązującymi przepisami i
normami.
Pozostałe instalacje elektryczne
Należy przewidzieć doprowadzenie zasilania do pozostałych, niezbędnych dla
funkcjonowania obiektu elementów, takich jak: wentylatory nadmuchowe do utrzymywania
poduszki powietrznej, destryfikatory.
Do zespołu hal należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, uwzględniając
niezbędną moc potrzebną do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
2.5

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem wysokiej jakości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i estetycznych,
dających gwarancję trwałości i bezawaryjności wykonanych robót budowlanych.
Dokumentacja zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i
elektronicznej w ilości i na programach określonych w umowie.
Wykonawca zadania zobowiązany jest do uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich
niezbędnych uzgodnień, decyzji i dokumentów technicznych niezbędnych do wykonania
zamówienia.
Wykonawca zadania zobowiązany jest również do konsultowania wszelkich wątpliwości
dotyczących przedmiotu opracowania, powstałych w trakcie opracowywania dokumentacji,
oraz do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac projektowych.
Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych w aspekcie ich
zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego umowy.
Dokumentacja winna zawierać:
• Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych
• Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji.
• Wszelkie niezbędne opracowania wynikające z pozyskiwanych warunków, opinii i
uzgodnień branżowych
• Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
• Przedmiar robót
• Kosztorys inwestorski
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Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
• Szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji
• projektu organizacji robót
• informacji o wymaganiach BIOZ
• planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych
• opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjami o udzielonej gwarancji
Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami, ze sztuką budowlaną, oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i
przydatności z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjnomateriałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółów i detali, wraz z dokładnym
opisem.
Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, oraz zawierać
protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez projektantów branżowych
uczestniczących w realizacji zamówienia.
Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz z Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )
Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określania
metod i podstaw kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem
kosztów, zgodnie z podziałem na branże.
Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na
poszczególne grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych oraz zestawieniem
materiałów i urządzeń.
Termin realizacji całości prac projektowych tj. przekazanie zamawiającemu opracowanej
dokumentacji projektowej, oraz złożenia kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę,
celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiającą realizację inwestycji,
tj.: decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczeniu o braku sprzeciwu organu wobec
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zostanie określony w umowie.
W przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowania, Wykonawca
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym
przez organ.
W przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie zlecenia bez
należytej staranności, ze skutkami wynikającymi z ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
2.6

Wymagania na etapie prac budowlanych

2.6.1

Zakres prac

Przygotowanie terenu pod budowę
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Wytyczenie, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, organizacje biura budowy, miejsc
magazynów materiałów masowych, wyznaczenie miejsc składowania. Zabezpieczenie
nawierzchni kortów objętych zakresem prac. Demontaż elementów wyposażenia stałego
kortów, takich jak słupki, siatki, ogrodzenia. Roboty geodezyjne
wytyczania obiektów, w tym inwentaryzacja istniejących fundamentów pod kortami nr 1,2,3,
roboty ziemne – niwelacja terenu, ew. wycinka drzew. Roboty rozbiórkowe oraz przekładki w
zakresie kolidującej infrastruktury podziemnej.
Architektura i konstrukcja
Roboty pomiarowe, roboty ziemne i fundamentowe. Montaż elementów konstrukcji z drewna
klejonego. Montaż poszycia z membrany PCV. Montaż pozostałych elementów wyposażenia,
takich jak drzwi, prowadnice otwieranych boków, itp.
Instalacje
Zewnętrzna infrastruktura podziemna
Budowa infrastruktury podziemnej, tj, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa
przyłącza gazu, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną i oświetlenia terenu.
Instalacje wewnętrzne
Montaż urządzeń elektrycznych wraz z rozprowadzeniem zasilania w energię elektryczną.
Montaż promienników wraz z zasilaniem.
Montaż zbiornika na propan-butan wraz z instalacją zasilającą.
Wykończenie i wyposażenie
Montaż pozostałych elementów wyposażenia, takich jak słupki, siatki.
Demontaż zabezpieczenia nawierzchni kortów oraz odtworzenie nawierzchni kortów w
zakresie niezbędnym do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego.
Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu wymagane będzie odtworzenie elementów pierwotnego
zagospodarowania, które zostaną rozebrane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.
2.7

Wymagania ogólne dla prowadzenia robót.

2.7.1 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
umowy aż do zakończenia, odbioru robót i przekazania obiektu zamawiającemu.
W razie potrzeby Wykonawca opracuje i przedstawi zamawiającemu do uzgodnienia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie placu budowy, ochronę fizyczną
oraz wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia ochrony ludzi i mienia. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść będzie
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w
umowie na wykonanie robót budowlanych.
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i
podziemne, powinny być szczegółowo oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem a
przypadkowe uszkodzenia winny być natychmiastowo zgłaszane do Inspektora nadzoru i
właściciela instalacji lub urządzeń. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w
trakcie realizacji inwestycji, a koszty związane z ich usuwaniem spoczywają w całości na
Wykonawcy.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
obowiązujące przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla otoczenia
czynników powodowanych działalnością przy wykonaniu robót budowlanych.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zalewu „Borki” Wykonawca zapewni szczególne
środki ostrożności i zabezpieczenia konieczne do zapewnienia ochrony wód
powierzchniowych i cieków wodnych. Projekt zabezpieczenia i organizacji robót na terenie
budowy, w razie konieczności należy uzgodnić w stosownej instytucji opiniującej
odpowiedzialnej za zarządzanie i ochroną wód powierzchniowych i cieków wodnych.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zapewni
oraz będzie utrzymywał w należytym stanie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. 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.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał prac w warunkach niespełniających wymogów stosownych przepisów.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
w razie potrzeby Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt
zabezpieczenia chodników, jezdni, parkingów, oraz uzyska stosowne uzgodnienia.

Koszty związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem terenu budowy, oraz wszystkie pozostałe
koszty związane z prowadzeniem robót budowlano-montażowych, w tym koszty zaopatrzenia
placu budowy w wodę i energię elektryczną nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że są włączone w cenę ofertową.

IV.
1.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Informacje podstawowe
•

przedmiotowy teren znajduje się w obszarze objętym obowiązującym Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie
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•

2.

zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego –
„ZALEW BORKI”
Zamawiający dysponuje dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonanej na
potrzeby realizacji zespołu kortów tenisowych i budynku zapleczowego.

Kolejność działań

Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:
- wyłonienie Wykonawcy zadania
- wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji projektowej
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
- Uzyskanie przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz
zgłoszenia do Wydziału Architektury zamiaru prowadzenia budowy na elementy infrastruktury
podziemnej
- Udostępnienie terenu wykonawcy na czas budowy
- Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych
- odbiory prac zanikających
- dostawa i montaż systemu obiektów
- dostawa i montaż wyposażenia obiektów
- prace odtworzeniowe i porządkowe
- odbiór końcowy wraz z dokumentacją powykonawczą
3.

Oświadczenia Zamawiającego:
•
•
•

4.

Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień
Publicznych.
Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadania, pn. Zaprojektowanie i
wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul.
Bulwarowej 19 w Radomiu”, zostanie wykonany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Podstawy prawne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawy:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych – Dz. U. 2004 nr 19
poz. 177
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. Z 2015r. Poz 460
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. Z 2015. poz. 21
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne – dz. U. Z 2015r. Poz. 469
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. 1991 nr 81
poz. 351
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków – Dz. U. 2001 nr 72, poz. 747\
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. - Dz. U. 2004 nr 92 poz.880
Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

5.

Spis załączników
−
−
−
−
−
−

6.

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.
U z 2012 Nr 81, poz. 462
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Z 2003 Nr 169, poz.
1650
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- Dz. U. Poz. 1278
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r .w sprawie rodzaju
obiektów budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego – Dz. U. Nr 138, poz. 1554
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2019r. W sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-karotgraficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie – Dz. U. Nr 25, poz 133
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych – Dz. U. Poz. 463
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montażu, i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 108, poz 953
oraz z 2004 r. Nr 198 poz. 2042
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Z dnia 2006 r. nr
137 poz. 984)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych
i terenów – Dz. U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719.

Załącznik 1 - kopia oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
Załącznik 2 - Kopia mapy zasadniczej
Załącznik 3 - kopia projektu zagospodarowania terenu będącego podstawą do realizacji
istniejącego zespołu kortów wraz z budynkiem socjalnym
Załącznik 4 - schemat lokalizacji planowanego zadaszenia kortów – plan
zagospodarowania terenu wykonany na projekcie zagospodarowania terenu będącym
podstawą realizacji zespołu kortów wraz z budynkiem socjalnym
Załącznik 5 - pozwolenie na użytkowanie dla kompleksu kortów i budynku socjalnego
Załącznik 6 – badania geologiczne

Dokumentacja fotograficzna

17
Struktura Studio Jakub Rożniatowski

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI
przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”
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Struktura Studio Jakub Rożniatowski

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI
przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”
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Struktura Studio Jakub Rożniatowski

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI
przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”
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Struktura Studio Jakub Rożniatowski

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI
przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”

21
Struktura Studio Jakub Rożniatowski
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Załącznik nr 3

4.

Proszę oznaczyćznakiem X w paypadku dołączania formularzaB-4

lJ

Dołączam formulaz B-4

pK

- P/erwo budowlane oświadczam, że posiadan Fawo
do dysponowania niuuchomością na cele budowlane określonąw Ńt 3 niniejszego oświadczenia na podsbwie Vułów
wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomyodpowiedzialności kamei za podanie w ninbiszyn oświadczqiu
Po zapoznaniu się z ałt 32 ust 4

2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 l.

nieprawdy, zgodnie z art, 233 Kodeksu

PREZES
UęUOI#u#>O.,h,,ę..ż.

.

2

.ę.ł,Lu,.,.,,.,...

Dała oru czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do działania w jego imieniu

l

zaʇcznik nr 23

ZAɄCZNIK 3 - KOPIA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
BɏDɄCEGO PODSTAWɄ DO
WYDANIA POZWOLENIA NA
BUDOWɏ DLA REALIZACJI
ISTNIEJɄCEGO ZESPOU
KORTÓW WRAZ Z BUDYNKIEM
SOCJALNYM

Załącznik 5
Radom, dnia 17 stycznia2017 r.

PINB 735317/l7lWS

DECYZJA

Nr

8tt7

Na Podstawie art. 59 ust.l i3, art.8l ust.l pkt.2 i art.83 ust.l ustawy
z dniag7 lipca
(tj. Dz. U. zarc r. yoz. Źgo , póź. zm.) otazart. l04 ustawy z dnia
t4 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tj . ńr. U . 2076
r. poz. 23 z póź.
zm,) Po rczPatrzeniu wniosku Pana Marka lwanowŚkieIo pełnomocnika
inwestor a, z dnia
05,01,2017r. w sPrawie pozwolenia na użytkowanie mńptótsu
kortów tenisolyych waz z
budYnkiem socjalrym i parkingiem na tęrenie nieruchomości nr ew.
sr. iÓIl,'iih, 6115,,
62/ l, 63 l 1, 64l t, 65 l l, 66/ 1, 67 / 4, 68/2 przy ul. Bulwarowej
w Radomiu.'
1994 r, Prawo budowlane

udzielam pazwolenia na użytkowanie
komPleksu kortów tenisowych wraz,z halą tenisową, budynkiem
socjalnym,
Parkingiem, liazd,ami, zbiornikiem reyecyjnym i stacją t.ńrormatorową na terenie
nieruchomoŚci nr ew. gr. 6011, 6!13, 6115, aŹt{, $l1, 64lil eyt, 66/l,
6714, 68l2przy uI.
Bulwarowej

wRadomiu.

-)

Inwestor: Miejski OŚrodek Spońu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
przy ul. Narut owicza 9.

z

siedzibą w Radomiu

UZASADNIENIE
W dniu 05 stYczrua 2a!7 r. pełnomocnik inwestor a złożył.w tut. organie wniosek
o
Pozwolenie na uzYtkowanie komplęksu końów tenisowy ch vrń z budyŃiem socjalnym i
Parkingiem na terenie nieruchomości nr ew. gt.60/1,61i3,6tl5,62/1, sitt,6411,6517,6611,
6714, 6812 PĘZY ul. Bulwarowej w Radómiu, przedkładając jeónocześnie
dokumenty

określonew art.57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego.
DokumentY te Potwierdzają, iz obiekt nadaje się do bezpiecznego
uzytkowania. Nadto
z Ptzedłozonego oŚwiadczęnia inwestora wynika-, że tenże iuiriuaorrił o.g*y określone
w
art" 56 ust.l ustawY, które to w ustawowym terminie nię zgłosiły
sprzeciwu ani uwag w
sprawie ( kopia zawiadomień w aktach sprawy).
Zgodnie z art. 55 Pkt.l ustawy
zńączrtikiem do tej ustawy, obiekt zaliczany jest do

XV

kat. obiektów budowlanych

i

i

objęty jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
Obowiązkowa kontrola przeprowadzona w dniu 16.01.2017 r. potwierdziła
zgodnośc
wYkonania objętej wnioskiem inwestycji z projektem budowlanym
i
waruŃami
pońolęnia
na budowę (Protokół w akta9h sprawy). -w zakresie określonym w art.59a
źawisrający
zamkniętą listę sPraw Podlegający sprawdzęniu v,rykazała, że w trakci"
rĆłńŹł":il-*."v.:i
inwestor dokonał zmian nie odstępu3ących w istótny sposób od zatwierdzonego
projektu,
zmianie funkcji częścipomiósz Ózen,
PolegającYch
zmianie grubościścian
uwidocznionYch na rys. z naniesionymi zmianami /rys. w aktach sprawy/.

na

i

Teren wokoł inwestycj I uporządkowany i zagospodarowany.

,].'

obiekt zostŃ
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr
1233/2009
T^*oo**I
z dnia 15,12,2009
r,, zatwierdzVjłcej projekt
i uazietaiącej

pozwolenia na budowę
9{o*l*y
zamięrzenia budowlanego pn; budo*u kompleksu
kortow tenisofr Ćh'*r* z halątenisową,
budYnkiem socjalnYmz stacją transformatorową, odcinkiem
kablowej linii ęnergetycznej SN_
a5kV, budowa zjazdow Publicznł.h, budową
budo*ą
,|io*ilu retencyjnego na
|arkingów,

terenie nieruchomoŚci Połozonej w Radomiu przi
ulicy Bulwarowej, oraz decyzji Nr
19512016 Z dnia l3,05.20t& zmieniającej inwóstóra
i zńulierdzĄącej zamienny projekt

budowlany.

#Xffif,l.'o,Że

decYzjauwzględnia w całościządanie strony, odstępuje
się od dalszego

wobec povlyższego należńo otzecjak w sentencji.

#;:*X:;^::,_.*:J1 _lT]:r:* "słu1r stronom

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
PINB w m. Radomiu ul. Wjazdowa 4

odwołanie do Mazowieckiego

ie należy składać w sekretariacie
się na nasz znak sprawy.

mgr inz. Waicięcłl

Otrzymują:

1

2.

Miejski OśrodekSportu i Rekreacji
w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 9,26-600 Radom * zwrot dokumentów
- oryginał dziennika budowy
- protokoły badań i sprawdzeń
- inwent atyzacj a geodezyj na powykonawcza

a/a

Do wiadomości:
l. Prezydent Miasta Radomia
26-600 Radom ul. Kilińskiego 30
- Wydz. Architektury
- Wydział Budzetu i Podatkow
- Wydział Geodezji
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Radom, dnia 09 lutego 2017r.
PINB_73 5317l17lWS

POSTANOWIENIE

Nr

7lt7

Na podstawie art. l13 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z20l6t. poz.23 z poźn, zm.)

prostuje się
w

"z urzędu" oczywistą omyłkę decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w m. Radomiv z dnia 17.01 .20t7r Nr 8/17 znak PINB 7353l7lt7lws dla
Miejskiego Ośrodka Spońu i Rekreacji w Radomiu Sp. , o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul.
Narutowicza 9 w następuj ący sposób:
- w wierszu dziesiątym, czternastym, dwudziestym drugim od góry na stronie
zamiast nr ewid.,,60 l I, 6l 13, 61 l 5, 62l I, 63 l l, 64 l l, 65 l 1, 66l l, 67 l 4, 68 12"
-

powinno byó ),60ltr 61,13,6!15, 62111

63111

64ltr

pierwszej

65111 66111 6714, 6812, 63618"

UZA ADNIENIE
W trakcie sporządzaniadecyzjizdnia17.01.2017r. Nr 8117 w sprawie j.w. popełniono
oczywistą omyłkę polegaj ąaą na błędnym wpisaniu nr działek.
Stosownie do art.113 1 K.p.a. ,,organ administracji publicznej moze z urzędu lub na
zqdanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarski i racłtunkowe oraz inne
oczywiste omyłki w,wydanych przez ten organ decyzjach".

Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze słuzy zużalęnię do Mazowieckiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie

daty otrzymania postanowienia. Ewentualnę
w m. Radomiu z siedzibą w Radomiu ul.

Je

Wojewodzkiego
ictwem w terminie 7 dni od
ładać w sekretariacię PINB
8, powołując się na znak

Sprawy.

ffi f

}#ififtrt"J

łngr iłE. WaJcieclł

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

ż. ala
Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Radomia
26-600 Radom ul. Kilińskiego 30
- Wydział Architektury
- Wydział Budzetu i Podatkow
- Wydział Geodezji

§ajews,

Załącznik 6

