Załącznik nr.
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Nazwa zamówienia:

Remont alejek w parku przy ul. Zamkowej
w Mikołowie Mokrem

Adres obiektu:

Mikołów, ul. Zamkowa

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Mikołów – Urząd Miasta Mikołowa
43-190 Mikołów, Rynek 16
Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV)
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Opracował: Zbigniew Gdaniec
kwiecień 2016 r.
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II. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Planowana inwestycja składa się z następujących elementów:
1) opracowania projektu budowlanego remontu alejek parkowych Mikołowie
Mokrem o powierzchni 550,0 m2,
2) wykonanie remontu alejek parkowych o długości 220,0 szerokości 2,50 m,
powierzchnia 550,0 m2,
3) zmiana usytuowania ławek przylegających do alejek – 14 szt.,
4) wymiana konstrukcji zjazdu o powierzchni 20,0 m2,
5) niwelacja terenu przylegającego do alejek do wysokości ich niwelety.
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny
propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje
uwagi

do

proponowanych

rozwiązań

i

wyda

ewentualne

zalecenia

do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, który Wykonawca opracuje
w 4 egzemplarzach. Po ich wykonaniu Wykonawca przedłoży do akceptacji
rysunki wykonawcze i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Planowana inwestycja przewiduje rozbiórkę istniejących, zdegradowanych nawierzchni
asfaltowych, z odwozem materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów, wykorytowanie
pod warstwy konstrukcyjne chodnika, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego lub żużla
wielkopiecowego i ułożenie nowej nawierzchni alejek z betonowej kostki brukowej. Alejki
zlokalizowane są w dawnym parku, zwanym też „pałacowym” o powierzchni ok. 6 ha,
na terenie którego zachował się dawny układ kompozycyjny. Pełni on funkcję rekreacyjną
przez cały rok zarówno dla mieszkańców sołectwa Mikre jak również dla osób przyjezdnych.
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Remont alejek w sposób zdecydowany poprawi bezpieczeństwo spacerujących i rowerzystów,
a także polepszy walory estetyczne całego parku.

3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.
Programuje się wykonanie remontu w technologii tradycyjnej, tj.:
- podbudowa z kruszywa łamanego, lub żużla wielkopiecowego o grubości
15 cm,
- nawierzchnia alejek z betonowej kostki brukowej wielobarwnej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo – piaskowej lub z kruszywa drobnoziarnistego
o grubości 3 cm,
- nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo – piaskowej lub z kruszywa drobnoziarnistego
o grubości 3 cm,
- obramowanie zjazdu krawężnikiem betonowym o wym. 30x15x100 na ławie
betonowej z oporem,
- obramowanie alejek obrzeżami betonowymi o wym. 30x8x1,0 (0,5 m)
na podsypce cementowo –piaskowej.
III. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie architektonicznym,
sieci sanitarnych, kabli energetycznych, teletechnicznych etc.,
2) wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania
rozwiązań projektowych,
3) opracować dokumentację projektową w skład której wchodzą:
- plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie
rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej
lokalizacji ich wykonywania,
- przedmiar robót,
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB), o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.),
4) uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydane
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji
projektowej

wymaganych

przepisami

prawa,

w

tym

uzgodnień

z Zamawiającym, oraz inne, jeśli będą wymagane do zgłoszenia robót.
5) wykonać roboty budowlane,
6) opracować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
7) zorganizować i przeprowadzić niezbędne odbiory częściowe oraz odbiór
końcowy.
Powyższe opracowania należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu na płycie CD
bez możliwości edycji (np.w formacie PDF) i rozmieścić na płycie w sposób czytelny
i w kolejności jak wersja papierowa. Dokumentację projektową należy sporządzić
zgodnie z obowiązującymi normami, rozporządzeniami i przepisami dotyczącymi
formy sporządzania dokumentacji.
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia c.d.
Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególności:
- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – 4 kpl., w tym:
- przedmiar robót - 2 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna
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z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –
2 egz.
Wymagania dotyczące wykonania robót i materiałowe.
Zakończone roboty muszą być zgodne z przeniesionymi normami europejskimi,
Polskimi

Normami,

obowiązującymi

normami

technicznymi

i

regulacjami

dotyczącymi budowy – mającymi zastosowanie do niniejszych robót. Wszystkie
materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności,
jednostek certyfikujących.

Załączniki:
1) Plan orientacyjny.
2) Plan sytuacyjny parku.
3) Zdjęcia – 30 szt.
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