PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA
ŁĄCZNIKU ULIC ZIELONEJ I SKALNEJ ORAZ PRZY UL. KONOPNICKIEJ NA
TERENIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ W GMINIE MIKOŁÓW”
W RAMACH ZADANIA BEZPIECZNI NIEZMOTORYZOWANI

Adres: ulica Skalna i Zielona (łącznik pomiędzy ulicami) oraz ulica Konopnickiej (teren
siłowni napowietyrznej i placu zabaw), 43 – 190 Mikołów.
Nazwa zamówienia wg CPV:
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zamawiający: Gmina Mikołów - Rynek 16, 43-190 Mikołów
Spis zawartości:
1. część opisowa,
2. część informacyjna.
Opracowanie sporządził: Andrzej Pacha
czerwiec 2017 r

1. CZĘŚĆ OPISOWA.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci
oświetlenia ulicznego linią kablową o łącznej długości około 360 m w tym (łącznik
ul. Skalnej z ul. Zieloną 100 m i oświetlenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej 260 m) .
Nowe sieci będą zasilane z istniejących sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego
zlokalizowanych przy ulicach Zielonej i Konopnickiej. Na istniejących słupach należy
zabudować rozłączniki RSA - 3 fazowe.
Zamówienie obejmuje:
- sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych i uzyskanie dla nich
wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień wynikających z prawa
budowlanego,
- wykonanie robót na podstawie powyższych projektów
Po zakończeniu robót budowlanych oczyścić i posprzątać teren budowy – wykonać
inwentaryzację powykonawczą sieci oświetlenia ulicznego w 3 egzemplarzach
z wkartowaniem na mapy Zasobów Geodezyjnych wraz z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w układzie 65 w formacie DWG lub (DXF) z zachowaniem prawidłowej
topologii obiektów.
1.2. Charakterystyczne parametry określające obiekt (sieć)
Odcinki sieci należy wykonać stosując:
- oprawy drogowe typu LED o mocy w przedziale od 40 – 70 W i barwie światła od 3000K
do 3500K, korpus oprawy odlew aluminiowy,
- słupy aluminiowe anodowane o wysokości nie mniej niż 6 m, posadowione na
fundamentach betonowych prefabrykowanych,
Funkcjonalność obiektu liniowego nie powinna odbiegać standardami i parametrami
(natężenie oświetlenia) od sieci funkcjonujących obecnie na drogach Gminnych. W każdym
słupie należy zabudować bezpieczniki, oprawy koloru szarego o strumieniu świetlnym
w przedziale od 6000 - 15 000 lumen każda oprawa, napięcie zasilania 230V.
Dla potrzeb lokalizacji obiektu w terenie zamawiający przekazuje mapkę z zaznaczoną
lokalizacją obiektu (ulicy).
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa
zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Mikołów.
1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe
Nowe sieci oświetlenia ulicznego mają poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego.
W ramach zamówienia należy zapewnić zaprojektowanie i wykonanie sieci o łącznej długości
około 360 m oraz podłączenie sieci do istniejących słupów wskazanych na załączonych
mapkach.
1.5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – cechy
dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i ekonomicznych.
Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną a teren robót
odpowiednio zabezpieczony.
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób nie powodujący
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Do powyższych potrzeb 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 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. Kontroli
zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlanych przed zgłoszeniem przez
Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia budowy oraz w aspekcie ich zgodności z programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w projektach,
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania
z projektami, a w szczególności:
dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór końcowy zadania,
 odbiór przed upływem okresu gwarancji.
 sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- jakość wykonania robót i dokładność montażu,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (aprobaty
techniczne na zastosowane materiały, pomiary ochronne, obmiar geodezyjny powykonawczy
sieci oświetlenia ulicznego w 3 egzemplarzach z wkartowaniem na mapy Zasobów
Geodezyjnych wraz z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w układzie 65 w formacie
DWG lub (DXF) z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów. )

l. 7. Wymagania szczegółowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Teren przewidziany pod budowę sieci oświetlenia stanowi własność Gminy Mikołów.
W odniesieniu do architektury
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do
architektury.

W odniesieniu do konstrukcji
Oprawy, wysięgniki, słupy, fundamenty, bezpieczniki, przewody powinny spełniać
wymagania Polskich Norm.
Sposób wykonania sieci powinien być zrealizowany zgodnie z wymaganiem Polskich
Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie tj: zaaprobowanych przez
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie - przed
zgłoszeniem zamiaru budowy. Słupy aluminiowe anodowane koloru naturalnego aluminium.
W odniesieniu do instalacji
W słupach powinny być zamontowane bezpieczniki a na całej długości linii kablowej należy
ułożyć bednarkę ocynkowaną. Kabel na całej długości ułożyć w rurze ochronnej.
W odniesieniu do wykończenia obiektu
Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisów prawa budowlanego
W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż trasy sieci w maksymalnym
stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem robót wzdłuż trasy linii kablowej.
2.1. Informacje ogólne
Zamawiający dysponuje:
- wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Prace w pobliżu innych mediów prowadzić pod nadzorami specjalistycznymi.
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i stosowania
w trybie Art. 10 ustawa – Prawo Budowlane i obowiązujące zarządzenia.
Załączniki do części informacyjnej stanowią:
- mapki orientacyjne z proponowaną lokalizacją sieci, które zostaną zaprojektowane
i wykonane.
Z uwagi specyfikę obiektów, ich przeznaczenie oraz konstrukcję i lokalizację nie wymaga się
inwentaryzacji zieleni, pomiarów hałasu i zaleceń konserwatora zabytków.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.)
i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 póz. 117).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania otrzyma do dnia 31.10.2017. licząc od daty podpisania umowy.
2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję

projektową.
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do
uwzględnienia ich w projekcie.
Wykonawca opracuje projekty w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, póz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody i pozwolenia.
ZAŁĄCZNIKI:
Mapki orientacyjne i poglądowe z lokalizacją odcinków sieci i słupów z oprawami, które
zostaną zaprojektowane i wykonane.

