Program funkcjonalno-użytkowy

Zaprojektowanie i wykonanie remontu fontanny na Rynku w Mikołowie.

Kody CPV:
71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45.00.00.00-7 roboty budowlane

Inwestor:
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Opracował:
mgr inż. Krzysztof Gil
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Część opisowa
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy reguluje wymagania i sposób przeprowadzenia w terenie projektu
i remontu fontanny na Rynku w Mikołowie.
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie projektu wraz z niezbędną analizą stanu fontanny,
- wygrodzenie terenu robót,
- wykonanie remontu fontanny,
- utylizacja powstałego gruzu,
- uruchomienie i sprawdzenie szczelność.
Powierzchnia fontanny wynosi ok. 103 m2

Orientacja fot. nr 1.

Rynek

Widok fot. nr 2.
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Widok fot. nr 3.

Widok fot. nr 4.
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Widok fot. nr 5.

1.2. Opis wymagań
Poniżej zamieszczono wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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Projekt wraz z niezbędną analizą stanu fontanny powinien obejmować w szczególności:
- sprawdzenie stanu betonowej niecki fontanny,
- sprawdzenie ewentualnych rys lub pęknięć,
- sprawdzenie wytrzymałości betonu fontanny,
- analizę niecki po zdjęciu niezbędnej ilości okładzin,
- opis stanu istniejącego
- opis techniczny zaproponowanej naprawy (uwzględnić min 2 technologie naprawy),
- zdjęcia,
- wnioski z wykonanego projektu.
Z informacji związanych z eksploatacją fontanny wynika, że największa nieszczelność występuje
na tzw. bocznych nieckach fontanny.
Należy uzgodnić dwa egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz jedną dokumentację w
wersji cyfrowej edytowalnej i plikach PDF.
Wygrodzenie terenu robót.
Teren robót należy wygrodzić szczelnie ogrodzeniem zapewniając bezpieczeństwo osobą z
zewnątrz.
Wykonanie remontu fontanny z uwzględnieniem:
- demontażu wszystkich płyt okładzinowych ich numeracją i złożeniem na palety,
- naprawy ewentualnych rys na betonie,
- oczyszczenia powierzchni betonu i powierzchni okładzin,
- wykonania powierzchni uszczelniających (w zależności od technologi przyjętej w projekcie),
- wykonania powierzchni szczepnej (w zależności od technologi przyjętej w projekcie),
- wyrównania powierzchni betonu przed ułożeniem okładzin (w zależności od technologi przyjętej
w projekcie),
- zakupu nowych płyt marmurowych grubości 2 cm ( przyjąć zakup 5 m2)
- ułożenia okładzin fontanny z użyciem elastycznych i mrozoodpornych fug,
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego na Rynku.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich (unijnych) przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych o zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą
między innymi zaliczone: drogi tymczasowe, ewentualne pompowanie wody, pomosty,
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zabezpieczenia wykopów itp.
Utylizacja powstałego gruzu.
Zamawiający oczekuje przedstawienie dokumentu związanego z utylizacją gruzu.
Uruchomienie i sprawdzenie szczelność.
Po wykonaniu robót należy wykonać napełnienie fontanny i po 4 godzinach przystąpić do próby
szczelności trwającej 1 godzinę. Za wynik pozytywny będzie uznany ubytek wody nie większy niż
0 do 0,5 cm sprawdzany w nieckach fontanny.

2 Część informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Numeryczny model terenu dostępny jest pod adresem
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Struktura własności Gminy Mikołów dostępna jest pod adresem
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Mapa poglądowa zasadnicza dostępna jest pod adresem
http://www.mikolowski.pl/index.php/informacja-katastralna-powiatu-mikolowskiego
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający dokonał już zgłoszenia robót polegających na remoncie fontanny na Rynku
w Mikołowie. Zgłoszenie dokonano w dniu 13.05.2020 r.
Zamawiający otrzymał zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie
robót w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia
budowlanego.
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Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym.

3. Termin wykonania
Termin wykonania do 31 sierpnia 2020 roku

4. Załączniki
1. Rysunki techniczne fontanny
2. Dokumentacja fontanny
3. Wzór dokumentu o akceptacje materiału
4. Zgłoszenie robót
5. Zgoda konserwatora zabytków

ZP – 1
ZP – 2
ZP – 3
ZP – 4
ZP – 5
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