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:

Budowa łącznika drogowego z chodnikiem
i oświetleniem pomiędzy parkingiem
za pawilonem handlowym a placem przy Domu
Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie

Adres obiektu:

Mikołów, ul. ks. Górka

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
maj 2016 r.
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Zawartość opracowania:
I. Strona tytułowa
II. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
III. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
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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 łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem
pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym
w Mikołowie Bujakowie o powierzchni ~198,0 m2 + 68,0 m2,
2) wykonanie jezdni łącznika drogowego o powierzchni ~198,0 m2 z betonowej kostki typu
behaton na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe o wym. 100x15x30
lub 100x15x22,
3) wykonanie chodnika o dł. ~34,0 m i szer. 2,0 m, nawierzchnia z betonowej kostki na
podbudowie z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe o wym. 100x8x30 cm,
4) wykonanie oświetlenia:


słupy oświetleniowe o wys. ~ 7,0 m, stożkowe aluminiowe

–

4 szt.,



oprawa oświetleniowa LED, max. 43 W, 3000-3500 K

-

5 szt.,



kabel oświetleniowy YAKY 4x25 mm2

- 105,0 m.

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 projekcie budowlanym wykonawczym,
który wykonawca opracuje w 5 egzemplarzach. Po ich wykonaniu wykonawca przedłoży
do akceptacji Zamawiającemu rysunki wykonawcze i szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu
funkcjonalno-użytkowego i umowy, a następnie uzyska pozwolenie na budowę. Po jego
uprawomocnieniu wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Planowana inwestycja przewiduje wykonanie łącznika drogowego, który połączy parking,
zlokalizowany za pawilonem handlowym z placem przy Domu Przedpogrzebowym. Ponadto
na tym odcinku planuje się wykonanie chodnika oraz oświetlenia. Przedmiotowe
przedsięwzięcie umożliwi w sposób znaczny i bezpośredni parkowanie pojazdów zarówno
dla potrzeb pawilonu handlowego, Domu Przedpogrzebowego jak również cmentarza.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa tego rejonu zakłada się wykonanie oświetlenia.
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3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.
Programuje się wykonanie łącznika drogowego, chodnika i oświetlenia w technologii
tradycyjnej, tj.:


wykonanie jezdni łącznika drogowego o powierzchni ~198,0 m2 z betonowej kostki
typu behaton na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe o wym.
100x15x30 lub 100x15x22,



wykonanie chodnika o dł. ~34,0 m i szer. 2,0 m, nawierzchnia z betonowej kostki
na podbudowie z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe o wym. 100x8x30 cm,



wykonanie oświetlenia: słupy oświetleniowe - 4 szt., oprawa oświetleniowa - 5 szt.,
kabel oświetleniowy - ~105,0 m.

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 projekt budowlany wykonawczy, w skład którego wchodzą:
- plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju
i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania,
- przedmiar robót,
- 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.),
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,
4) uzyskać pozwolenie na budowę,
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
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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.
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 –
5 kpl., w tym:
- przedmiar robót - 2 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna 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.
3) Zdjęcia – 6 szt.

