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1.czqScoPISowA.
Opis og6tny przedmiotu zam6wienia
1..1..
przedmiotem zam6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci oswietlenia
ulicy Towarowei i przeisciekablem
ulicznegolini4kablow4 o \qcznej otrrgos.i igo * odcinek
zasilanaz istniej4cej sieci kablowej
pod ulicami wyzwolenia i Rybnick4. Nowa siei bqdz\e
prry ulicy Rybnickiej.
islupa; ogwietleniauliczn ego
., .
Zartowtenieobejmuje:
.
1 z----^-^^:,
przepis6w:
- spor zqdzen\eprojektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikaj4cych
opinii, zg6d,.',goa''i enwraz z pozwoleniemna budowg,
go
- sporzqdzenieprojektu organiziqr ruchu na czasprowadzenia rob6t i uzgodnienie
z zaruqdcqdrogi i wla$ciw4 komend4policji' .
- lvykonanii rob6t na podstawie powy1szychprojekt6w
(sie6)
1,2. Charakterystyczne parametry okreslaj qce obiekt
odcinek sieci na\eTywykonad stosui4ct
^^,i ,,*ooAoa{crncnt-^rn.nnra\r
iu do
- oprawy 70W w celu zachowanta typizacji urz4dzeri stosowad oprawy w nawqzan
na
zdejmowane
(Klosze opraw
opraw istniej4cych na tych ulicach aiatw ich s4siedztwie
uklad optyczny aluminiowy
zatrzaski (klamry), korpus oprawy koloru szarego,
gwintem E40
jednoczEsciowy tloczony, fuldNo swiatla wysokoprE?ne sodowe z
stopieriochrony IP65),
zzaplonemzewnEtrznymi wskazniku oddawaniabarwRa 5,
- slupy staloweocynkowanekoloruczarnego zwysiqgnikami,
nie powinna odbiegad
Funkcjonalnos6 obilktu liniowego ( sieci oswietlenia ulicznego)
funkcjonujQcych obecnie na
standardami i parametrami (natf,zenie o$wietlenia) od sieci
koloru szarego o strumieniu
drogach Gminnych. W kazdym slupie bezpieczniki oprawy
k4t nachylenia oprawy otaz
Swietlnym 6600 lumen kuida oprawa, napiEcie zasilania 230v ,
od jej szerokoSci'
dlugoS6wysiEgnikazostan4obliczonedla ulicy w zalehnoSci
wykona6
po zakonczeniu rob6t budowlanych oczySci6 i posprzqtad teren budowy
w 3 egzemprarzach
inwentary zacjq powyko r.awczq sieci oswietlenia ulicznego
w postaci cyfrowej
z wkartowaniem na mapy zasob6w Geodezyjnych wraz z danymi
prawidlowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacie Dw-G lub (DXF) z zachowaniem
topologii obiekt6w.
mapkq z zaznaczonq
nia potrzeb lokalizacji obiektu w terenie zamawialqcy przekazttje
lokalizacj4obiektu (ulicY).
Aktualne uwarunkowaniawykonania przedmiotu zam6wienia
1.3.
budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okreSla
Urbanisty czno
zatwierdzony plan zagospodarowaniaprzestrzennego terenu Gminy Mikolow'
1.4. og6lne wlasciwoscifunkcjonalno u'ytkowe
ruchu pieszego
Zanawiana sies6 oSwietlenia ulicznego maja poprawi6 bezpieczeflstwo
ikolowego.
.,
, .
powinna pracowad w spos6b niezawodny. W ramach zam6wienia nale?y zapewnlc
sieci do
zaprojektowaniei wykonanie sieci o NqczneidlugoSci 180 m, oraz podl4czenie
mapce'
istniejqcegoslupa wskazanegona zaNqczonej
cechy
do przedmiotu zam6wienia
stosunku
zamawiul4.ego w
1.5. Wy-"guoiu
doty czqcerozw iqzafi ko nstrukryj ny ch i ekon omiczny ch.
rob6t
Zamawiajqcywymaga, abyroboty bvty o"ynonanezgodnie ze sztttk4budowlan4 a teren
odpowiednio zabezPieczony.

1.6. Og6lne warunki wykonania i odbioru rob6t.
Zamawtajqcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w spos6b nie powoduj4cy
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Do powy Zszych potrzebwykonawca powinien dy sponowai odpowiednim sprzEtem.

i za wyniki
od nastEpstw
odpowiedzialnoSci
do przyjEcia
bEdziezobowiqzany
Wykonawca

dzia\alnoSciw zakresie:
- organizacjirob6t budowlanych,
- zabezpreczeniainteres6w os6b ftzecrch,
- ochrony Srodowiska,
- warunkSw bezpieczeflstwapracy,
- warunkow bezpieczeristwaruchu drogowego,
- zabezpieczetiarob6t przed dostEpemos6b trzecich,
- zabezpieczeniaterenu rob6t od nastEpstwzwiqzanychz budow4.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maj4 spelnia6
wymaganiapolskich przepis6w, a wykonawca bEdzieposiadaldokumenty potwietdzajqce,2e
zostalyone wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaje vvymaganeparametry.
Zamawiajqcy przewiduje bieaqcq kontrolE wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli
zamawiajecegobEdAw szczeg6lnoScipoddane:
- ronniqzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed zgloszeniem przez
Wykonawc1 zaniaru budowy oraz w aspekcie ich zgodnoSciz programem fiiirkcjonalnouzltkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlaneo w odniesieniu do dokument6w
potwierdzajqcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametr6w z danymi
zawartymi w projektach,
- spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnoSci wykonania
z projektem,a w szczeg6lno6ci:
dla potrzeb zapewnienia wsp6lpracy z wykonawc4 i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbior6w zamawiajqcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikaj4cym z ustawy Prawo budowlane
i postanowieriumowy.
Zamawiajqcyustala nastEpujqce rcdzaje odbior6w:
- odbi6r koricowy zadania,
odbi6r przed uplywem okresu gwarancji.
Sprawdzeniui kontroli bgdapodlegaly:
- uiryte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniudo ich parametr6woraz ich zgodnoSciz dokumentamibudowy,
- jakoSi wykonania rob6t i doktadno$i montazu,
- prawidlowoSi funkcjonowania zamontowanychurzqdzeni wyposazenia,
Wykonawca przekahe r6wniez zamawiajecemu dokumentacjg powykoruawczq (atesty na
zastosowane materialy, pomiary ochronne, obmiar geodezyjny powykonawczy sieci
oSwietleniaulicznego w 3 egzemplarzach z wkartowaniem na mapy Zasob6w Geodezyjnych
wraz z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w ukladzie 65 w formacie DWG lub (DXF)
z zachowaniemprawidlowej topologii obiekt6w. )

l. 7. Wymagania szczegfi\owe
w odniesieniu do przygotowania terenu (rob6t)
ulicy Towarowej naleiry
Teren przewid ziany pod budowQsieci oSwietleniaulicznego wzdluz
i Rybnicka pod
do zwzqdcy tej drogi (Gmina Mikol6w), natomiast ulicE Wynvolenia
Dr6g w Mikolowie'
kt6rymi nalery wykonaC przewiert podle gaiq.Powiatowemu/aruqdowi

W odniesieniudo architekturY
Ze wzglgduna specyfikEzam6wienianie zglaszasiE wymagariw odniesieniudo
architektury.
W odniesieniudo konstrukcji
wysiqgniki,bezpiechiki, przewody powinnyspehiia6wymaganiaPolskichNorm'
Oprawy,
'
,ni'f.onania-siecipowinien byl nealizowany4godrriez wma$aniem Polskich
SposOU
Norm i spelnieniemszczegllowychzasadokreSlonythT projekcie,.jak: zaaprobowanych
w ramachakceptacjirozwiqzafiwniqskowanychw projekcie przed
przez zamawiajqcego,
zglo szeniem zamiaru budowy .
W odniesieniu do instalacji
W slupachpowinny byc zanrontowanebezpieczniki.
W odniesieniu do wykoficzenia obiektu
Zgodnie z zasadamiwiedzy technicznej i przepis6w prawa

wlanego

W odniesieniu do zagospodarowaniaterenu
Po wykonaniu rob6t na\eZy uporz4dkowad teren
rob6t wzd
stopniu przywracaj4cY stan przedrczpoczeciem

trasy sieci w maksymalnym
ulicy Towarowej.

2.1. Informacje og6lne
Zamawiaj qcy dysponuj e:
- wlrpi sem z miejscowego planu zagospodarowanta

Pracew pobliZuinnychmedi6wprowadzidpod nadzorari
Roboty budowlane wykonywal zgodnie zptzepisami prawa

jalistyczrymi.
wlanego i przepisamiBHP.

do obrotu i stosowania
NaleZy stosowadmateialy, vrzqdzeniai aparaturE
w trybie Art. l0 ustawa PrawoBudowlanei obowiqniqce
Za\qcnik do czESciinformacyjnejstanowi:
- mapka orientacyjna z proponowanqlokalizacj4 sieci, kt6ra zostanie zaprojektowana
i wykonana.
Z uwagi specyfikE obiektu, jego przezaaczenieoraz kon

inwentaryzacjizieleni,pomiar6whalasui zaleceriko
Wykonawca jest zobowiqzany wykonat ptzedmiot

cje i lokalizacjEnie wymaga siq

zabytk6w.
6wienia spelniajqc wymagania

ustawyPrawobudowlane(tekstjedn. Dz. U. z 2003 t-.

r 207, paz. 2016 z pa'hn.zm.)

i innych ustaw oraz rczporzqdzeh, Polskich Norm,
budowlanej.
Zamawiajqcy informuje r6wniez, ze jest zobowi

v stosowa6 reguly wynikaj4ce

wiedzy technicznej i szhrki

z ustawyPrawozam6wieripublicznych(Dz.U. z 2004r., N 19p6z.ll7).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunk
przeprowadzeniem

ia rwiqzane z budow4 i iei

Zamawiajqcy oczekuje, 2Q przedmiot zam6wieni

w zakresie zaprojektowania

i wykonaniaohzymado dnia 21.L2.20I2.odpodpisaniaumo

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach

t

a

mowlenla

oiry do oceny koncepcjE
Zatnawiaiqcy oczekuje, 2a wykonawca opracuje
projektow4.
i wyda zalecenia do
Zatnawiajqcy zglosi swoje uwagi do proponowanych
uwzglEdnieniaich w projekcie.
z rozporzqdzenia Ministra
Wykonawca opracuje
Projekt
Infrastruktury z dnra 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6N go zak<resui formy projektu
niego wyrnagane przepisami
budowlanego (Dz.U. Nr 120, psz. 1133) i uzyska
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na
o materi aly i vrzqdzenia,
znakow towarowych,
tent6w,
material6w,
z podaniem konkretnych firm, nazw
tozwtazama rownowarre
pochodzenia, nonn lub aprobat, ZamawiajAcy dopu
ymi
parametrami,
zgodnie z art.
ze
w
r6wnowaznych
z opisywanym, uzycie material6w
prawo
do nrian producenta
ma
30 ust. 4 ustawy Prawo zam6wief publicnrych. Wyko
ych lub wyhszych parametrach
na innego oferuj4cego urz4dzenie lub material o 16
! oceny
technicznych(ofertomtakim winny towatzyszyl wszystkieruiezbEdnedo kompletnej
przez Zarnawiaj4cego,wlqcznie z obliczeniami projekto
, specyfikacjami technicznymi,
i szczegolami).
analizqcen,aprobatamitechnicznymi orcz innymi odpowi
ji DokumentacjiProjektowej
W przypadku, gdy zmiany te spowoduj4 koniecznofic
jej na wlasny koszt,
jest
wania
do opra
i STWiORB, Wykonawca zobowiqzany
przedstawienia
do akceptacjiautorowiprojektui uzyskania ptacji Zamawiajqcego.
ia wszelkich wymaganych
Wykonawca zobowiqzany jest w takim przypadku do wy
zmian decyzji, uzgodnieri i pozwoleri".

,,Wszgdzie,gdziew STWiORBi DokumentacjiProjektowej

L

WykonawcEprojektyw StarostwieP wiatowym w Mikolowie w celu
Pruedzloheniemprzez
pozwolenia
na
budowgniezbEdnebEdzieuzys ie akceptacji od zamawiaj4cego
uzyskania
r orwiqzanprojektolvych zawartych w projekcie.
ZAT-{CZNIK:
Mapka z lokalizacj4 ulicy Towarowej w Mikolowie
istniej4cychi tych, kt6re zostanqzaprojektowane.
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