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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 
 
dla robót polegaj ących na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji wyso koci śnieniowej                                 
w  obiekcie Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 
 
 
 
Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie   instalacji wysokoci śnieniowej  
Zamawiający: 
Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,  
ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska 
 
Kod zamówienia według CPV: ):  45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
42924730 – 5  Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem, 79930000-2 
Specjalne usługi projektowe.  

 
 
Zawartość programu funkcjonalno - użytkowego: 

1. Strona tytułowa 
2. Część opisowa  
3. Część informacyjna 

 
 
 
Opracował: inż. Robert Chłąd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruda Śląska,  grudzień 2011 rok 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej instalacji 
wysokociśnieniowej  do utrzymania czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu Parku Wodnego w 
Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie dokumentacji 
budowlano - wykonawczej, wykonanie instalacji wysokociśnieniowej zgodnie z dokumentacją wraz 
z dostawą elementów wchodzących w jej skład oraz wdrożenie technologii korzystania z niej na 
obiekcie Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej. 
Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu 
 
Kubatura obiektu:     80 843 m3 
Powierzchnia całkowita:    18 995 m2 
Powierzchnia netto:     13 704 m2 
Powierzchnia użytkowa:      8 868 m2 
 
Obiekt składa się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej (tzw. zaplecze 
techniczne). 
 
Zakres dokumentacji technicznej:  
Zakres opracowania będzie obejmował zaplecze techniczne zlokalizowane na poziomie (-) 3.00, 
na którym należy umieścić Centralny Agregat Zasilający oraz  zostanie rozprowadzona instalacja 
na poziomy . +/-0.00 i +4.50, +9.00, 13,50  i na  zewnątrz Obiektu.  Do podłączenia urządzeń 
czyszczących zamontowane będą zamykane i oznakowane skrzynki, w których zainstalowane 
zostanie szybkozłącze oraz włącznik umożliwiający podłączenie węża z końcówkami 
czyszczącymi.  
Rzuty pomieszczeń i przekroje stanowią załącznik niniejszego programu funkcjonalno - 
użytkowego. 
 
 
Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe instalacji  
 

Wykonanie instalacji wysokociśnieniowej wraz z elementami wchodzącymi w jej skład  ma na 
celu zapewnienie utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz  obiektu przy zachowaniu 
wszelkich walorów estetycznych Obiektu oraz zasad bezpieczeństwa. We wszystkich 
pomieszczeniach Obiektu gdzie jest to możliwe oraz na zewnątrz Obiektu, czystość ma być 
zapewniona przy pomocy technologii wysokiego ciśnienia. W pozostałych pomieszczeniach 
czystość będzie utrzymywana za pomocą dodatkowego wyposażenia – sprzętu czyszczącego. 
Park Wodny będzie miejscem pełniącym funkcję rozrywkową oraz rekreacyjno – sportową, 
szczególnie często uczęszczanym o bardzo dużym obciążeniu użytkowym. 
 
 
1. 2. Wymagania zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1. 2. 1. Cechy dotycz ące rozwi ązań technicznych 
 

Dokumentacja techniczna ma zawierać: 
1.  specyfikację techniczną instalacji wysokociśnieniowej, w skład, której wchodzą; 
• Centralny Agregat Zasilający (CAZ) składającego się z pompy lub zestawu pomp 

zapewniającego odpowiednie parametry czyszczenia, 
• przewody sztywne rozprowadzające wodę po obiekcie zapewniając wymagane parametry 

w punktach odbioru/przyłącza (pracy). 
• punkty odbioru/przyłączeniowych (pracy) 
• wyposażenie robocze czyli węże ciśnieniowe, pistolety, lance, dysze oraz końcówki 

ciśnieniowe - pozwalające na doczyszczenie podłóg bez rozpryskiwania wody (wtórnego 
zanieczyszczenia ścian). 
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• realizację i odbiór instalacji.  
• opis technologii, będącej zarazem obowiązkową instrukcją obsługi technologii (wraz                   

z instrukcjami obsługi poszczególnych elementów  wchodzących w skład technologii).  
 
1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy należy uwzględnić w kolejności: 

Europejskie aprobaty techniczne; 
Wspólne specyfikacje techniczne; 
Normy międzynarodowe; 
Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne. 
W przypadku braku  Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów należy uwzględnić w kolejności: 
Polskie Normy 
Polskie aprobaty techniczne 
Polskie specyfikacje techniczne. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne jednak Wykonawca, który powoła się na 
rozwiązania równoważne musi wykazać, że spełniają one wymagania techniczne określone przez 
Zamawiającego.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.   

 
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 
− rozwi ązania projektowe zawarte w dokumentacji technicznej przed ich skierowaniem do 

realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami 
umowy, 

− stosowane materiały i urz ądzenia , w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacji 
technicznej 

− sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną                 
i specyfikacją techniczną. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy dla 
wymaganych branż. 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej 
b) odbiór prób instalacji 
c) odbiór prac zanikających 
d) odbiór końcowy instalacji   

 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą.  
Roboty polegające na budowie Obiektu prowadzone są przez Generalnego Wykonawcę, 

Konsorcjum, którego Liderem jest Polimex – Mostostal S.A.  Przygotowanie i wejście na teren 
budowy należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą a po zakończeniu robót teren należy oddać               
w stanie niepogorszonym. Z Generalnym Wykonawcą należy uzgodnić przyłączenie do sieci 
wodnej i kanalizacyjnej. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu  2 egzemplarze harmonogramu realizacji wykonywania robót i dostaw. 
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1. 2. 3. Wymagania szczegółowe 
 
Instalacja wysokoci śnieniowa 
 

CAZ - oparty na pompach korbowodowych, sterowany sterownikiem PLC. Sterownik 
wyposażony w oprogramowanie pozwalające na efektywną obsługę, polegającą na równomiernym 
obciążeniu pomp pracą, poprzez ich sekwencyjne uruchamiane. Sterowanie powinno pozwalać na 
wygodną obsługę i serwisowanie poszczególnych elementów całej instalacji min. odczyt czasu 
pracy, błędów wynikłych podczas eksploatacji itp. Jednostka zasilająca CAZ musi zabezpieczyć 
ciśnienie w sieci na poziomie 80 bar a wydatek wody na poziomie 1000 litrów w każdym punkcie 
przyłączeniowym. Parametry te muszą być spełnione przy jednoczesnej pracy w 4 punktach 
instalacji. Całość układu musi być przystosowana do pracy ciągłej a poziom głośności jednostki 
zasilającej CAZ nie może przekraczać 73 dB (A). Agregat musi być przystosowany do pracy z 
wodą zasilającą o temp (+) 85 C. 
 

Wymagane zabezpieczenia instalacji: 
 

CAZ powinien posiadać wszelkie zabezpieczenia pozwalające na bezpieczne oraz 
bezawaryjne użytkowanie instalacji. W skład tych zabezpieczeń powinny wchodzić min.: 

• zawór zwrotny i zbiornik buforowy dla CAZ,  
• zabezpieczenie przed pracą "na sucho" czyli przy braku wody w instalacji zasilającej,  
• zabezpieczenie przed spadkami ciśnienia w instalacji, spowodowanymi wyciekami                       

z instalacji. Zabezpieczenie powinno chronić zarówno przed małymi, ciągłymi wyciekami 
jak i nagłymi spowodowanymi np. mechanicznym uszkodzeniem instalacji,  

• czujnik temperatury, sterujący zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temperaturę wody 
zasilającej,  

• zabezpieczenie termiczne silnika pompy,  
• zawór bezpieczeństwa,  
• zawór przelewowy z czujnikiem przepływu oraz  
• czujnik wysokiego ciśnienia. 

 
Instalacja wysokociśnieniowa  – wykonana z rur ze stali szlachetnej AISI 316L, 

wyposażona w zawory wysokociśnieniowe wykonane ze stali szlachetnej AISI 316 pozwalające na 
zdalne uruchamianie punktów czyszczenia. Instalacja musi mieć możliwość przesyłu wody o temp 
+85 C (± 5%). Przepływ w instalacji nie może przekraczać 3,5 m/s (± 5%). 

 
Punkty poboru – instalacja musi być wyposażona w odpowiednią ilość punktów 

przyłączeniowych zabezpieczających wygodną pracę, ilość punktów musi zabezpieczyć możliwość 
wygodnego czyszczenia podłóg.  

Każdy punkt przyłączeniowy powinien być zabezpieczony skrzynką, nie pozwalającą na 
otwarcie przez nieupoważnione osoby. Skrzynki te muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i 
powinny być oznakowane za pomocą napisu zawierającego ostrzeżenie o zakazie obsługi przez 
nieupoważniony personel. Konstrukcja skrzynki musi pozwalać na swobodne podłączanie osprzętu 
roboczego (węża wysokociśnieniowego). Podłączanie węża w takim punkcie musi się odbywać 
przy pomocy szybkozłącza wykonanego ze stali szlachetnej AISI 316. Wąż musi być 
przystosowany do pracy z końcówkami roboczymi. Skrzynka musi być wyposażona we włącznik 
pozwalający na szybkie uruchamianie oraz wyłączanie podłączanych końcówek roboczych. 
Skrzynki powinny być estetyczne  a ich umiejscowienie pozwalać na swobodne poruszanie po 
obiekcie i ich obsługę przez personel. Wymiary skrzynek nie powinny kolidować z elementami 
konstrukcyjnymi obiektu ani wpływać na pogorszenie jego estetyki 
 
Wyposa żenie robocze instalacji wysokoci śnieniowej 
 

Jako wyposażenie instalacji wysokociśnieniowej powinny być dostarczone następujące 
elementy: 
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• cztery węże wysokociśnieniowe o długości od 10m do 20m każdy (odporny na ścieranie, 
nie barwiący, o współczynniku bezpieczeństwa ciśnieniowego 1:4) 

• cztery pistolety, lance oraz dysze robocze – budowa pistoletów powinna tłumić wibracje 
związane z przepływem wody. Wibracje nie mogą przekraczać 3,63 m/s2 (± 5%) 

• jedną przystawkę pozwalającą na mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem bez jej 
rozpryskiwania, o średnicy 300 mm (± 10%) 

• dwie przystawki pozwalające na mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem bez jej 
rozpryskiwania, o średnicy 500 mm (± 10%) 

• jedną przystawkę pozwalającą na mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem bez jej 
rozpryskiwania, z możliwością jej odessania, o średnicy 300 mm (± 10%) 

 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
2.1. Informacje ogólne 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuły prawne do dysponowania nieruchomością, na 
której jest usytuowany obiekt.  

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 późn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm 
obowiązujących przy w/w realizacji. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
2.2. Informacje dodatkowe 
 

Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone 
środki w budżecie. 
 
 

Zestawienie tabelaryczne pomieszczeń podlegających czyszczeniu  

Lp.   poziom  Powierzchnia w m 2 
1. + - 0,00 6757 
2. + 4,50  2208 
3. + 9,00  138 

  87 
4 + 13,50    62 
 Razem: 9252 

 
 
 
Załącznik: rysunki rzutów poziomów i rysunki przekrojów  

 

 

 


