Program funkcjonalno-użytkowy

Budowa trzech zjazdów publicznych z dróg gminnych, ul. Marii Konopnickiej do
działki nr 2153/64, ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5, ul. Katowickiej do działki
nr 2648/112 wraz z utwardzeniem fragmentu terenu działki 2648/112 w Mikołowie.

Adres inwestycji:

ul. Marii Konopnickiej, ul. Poprzeczna, ul. Katowicka w Mikołowie
Kody CPV:

71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45.00.00.00-7 roboty budowlane
45.23.30.00-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Opracował:
mgr inż. Krzysztof Gil
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1 Część opisowa
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech zjazdów publicznych z dróg gminnych,
ul. Marii Konopnickiej do działki nr 2153/64, ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5, ul. Katowickiej
do działki nr 2648/112 wraz z utwardzeniem fragmentu terenu działki 2648/112 w Mikołowie.
Zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie projektu budowlanego dla poszczególnych zjazdów wraz z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień, dla części 1,2,3
- wykonanie specyfikacji technicznych dla przedmiotowych zjazdów, dla części 1,2,3
- wykonanie operatu wodnoprawnego, dla części 1,2
- wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego oraz
uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia przez Starostę Mikołowskiego, dla części 3
- dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, dla części 1,2,3
- utylizacja nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodnikowych, gruzu i nadmiarów
ziemi, dla części 1,2,3
- regulacja urządzeń technicznych włazów, zasuw itp. dla części 1,2,3
- wykonanie robót niezbędnych umożliwiających funkcjonowanie zjazdów, dla części 1,2,3
- wykonanie oznakowania tymczasowego oraz docelowego, dla części 3
- wykonanie geodezji powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na
mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów, dla
części 1,2,3
Poniżej przedstawiono mapę orientacyjną lokalizacji zjazdów na terenie Gminy Mikołów.
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Rys. 1 Mapa orientacyjna
1- zjazd z ul. Marii Konopnickiej, 2 - zjazd z ul. Poprzecznej, 3 - zjazd z ul. Katowickiej
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Rys. 2 Mapa z lokalizacją zjazdu z ul. Marii Konopnickiej na działkę nr 2153/64.

Rys. 3 Mapa z lokalizacją zjazdu z ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5.
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Rys. 4 Mapa z lokalizacją zjazdu z ul. Katowickiej do działki nr 2648/112.

Rys. 5 Mapa z zaznaczonym obszarem terenu do utwardzenia przy ul. Katowickiej na działce
nr 2648/112.
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1.2. Opis wymagań
Poniżej zamieszczono wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia z
rozbiciem na poszczególne części.
Część 1
Zjazd z ul. Marii Konopnickiej na działkę nr 2153/64.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

długość zjazdu ok. 6 m,
szerokość jezdni na zjeździe przyjąć równą 3 m,
jezdnie zjazdu dodatkowo poszerzyć o ciąg pieszy wynoszący ok. 1,5 m,
warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 10 cm,
doprowadzić grunt do nośności G1,
wody opadowe z powierzchni zjazdu skierować na do istniejącego rowu,
przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu
nie mniejszym niż 5 m,
przewidzieć do odtworzenia uszkodzoną krawędź nawierzchni asfaltowej na długości
połączenia zjazdu z drogą,
wszystkie krawędzie zjazdu obramować krawężnikiem najazdowym, ułożonym na ławie
betonowej,
zabudować rurę przepustową zgodnie z uprzednio uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym,
wykonać ścianki czołowe dla przepustu w formie elementów prefabrykowanych lub
stożków z granitu lub płyt kamiennych (min wymiary 20 cm x 20 cm o gr. min. 6 cm),
umocnienie dna rowu i skarp na długości 10 m granitem lub płytami chodnikowymi.

Część 2
Zjazd z ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

długość zjazdu ok. 8 m,
szerokość jezdni na zjeździe przyjąć równą 6m,
warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 10 cm,
doprowadzić grunt do nośności G1,
wody opadowe z powierzchni zjazdu skierować do istniejącego rowu,
przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu
nie mniejszym niż 5 m,
wszystkie krawędzie zjazdu obramować krawężnikiem najazdowym, ułożonym na ławie
betonowej,
regulacja wysokościowa istniejącego hydrantu,
zabudować rurę przepustową zgodnie z uprzednio uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym uwzględniając wymianę starej istniejącej rury,
wykonać ścianki czołowe dla przepustu w formie elementów prefabrykowanych lub
stożków z granitu lub płyt kamiennych (min wymiary 20 cm x 20 cm o gr. min. 6 cm),
umocnienie dna rowu i skarp na długości 10 m granitem lub płytami chodnikowymi.

Część 3
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Zjazd z ul. Katowickiej do działki nr 2648/112.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

długość zjazdu ok. 8 m,
szerokość jezdni na zjeździe przyjąć równą 6m,
warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 10 cm,
doprowadzić grunt do nośności G1,
przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu
nie mniejszym niż 5 m,
wszystkie krawędzie zjazdu obramować krawężnikiem najazdowym, ułożonym na ławie
betonowej,
wykonać niwelacje i przebrukować istniejący chodnik dostosowując go do projektowanego
zjazdu,
wykonać docelową i tymczasową organizację ruchu drogowego,
wykonać bramę przesuwną ocynkowaną panelową w kolorze RAL 6005 w miejscu
zlikwidowanych przęseł ogrodzenia,
słupki bramy zlokalizować min 0,5 m od krawędzi jezdni zjazdu,
bram powinna być wyposażona w zamek wraz z 6 kluczami,
uwzględnić konieczne roboty związane z przeróbką istniejącego ogrodzenia.

Część 3
Utwardzenia terenu przy ul. Katowickiej na działce nr 2648/112.
•
•
•
•
•
•
•
•

długość utwardzenia ok. 55 m,
szerokość utwardzenia przyjąć ok. 9 m,
zebrać ziemię urodzajną i przewieść ją na teren ZUK na odległość ok. 2 km
doprowadzić istniejący teren do nośności G1,
uzyskać na warstwie kruszywa wtórny moduł odkształcenia nie mniejszy niż 120 MPa,
wykonać podbudowę z kruszywa łamanego lub przekruszu betonowego,
wykonać warstwę górną z frezu asfaltowego o grubości od 5 do 10 cm,
zabudować nowe krawężniki najazdowe i przejściowe w miejscu połączenia utwardzenia z
istniejącą kostką betonową na długości 6 m,

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
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.
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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,
zabezpieczenia wykopów itp.

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 przekaże Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla działek nr 2153/64, 2221/5, 2648/112 do 14 dni po
podpisaniu umowy.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia
budowlanego.
Akty prawne:
1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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2.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
4. Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczenia na drogach.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie.
12. 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.
13. 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.

Normy:
14. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
15. PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne.
16. PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg.
17. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania.
18. PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem ulepszoną.
21. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
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